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Alteração 406
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 7 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Na falta de resposta da autoridade 
competente dentro dos prazos fixados no 
terceiro e quarto parágrafos, pode ser
efetuada a prestação de serviços.

Suprimido

Or. en

Alteração 407
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 8
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de dúvida, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento, para cada uma das 
prestações, todas as informações 
pertinentes respeitantes à licitude do 
estabelecimento e à boa conduta do 
prestador de serviços, assim como à 
ausência de sanções disciplinares ou penais 
de caráter profissional. Em caso de 
controlo das qualificações, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento as informações sobre os 
ciclos de formação do prestador de
serviços que se revelem necessárias para 

1. Em caso de dúvida, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento, para cada uma das 
prestações, todas as informações 
pertinentes respeitantes à licitude do 
estabelecimento e à boa conduta do 
prestador de serviços, assim como à 
ausência de sanções disciplinares ou penais 
de caráter profissional. Em caso de 
controlo das qualificações, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento as informações sobre os 
ciclos de formação do prestador de 
serviços que se revelem necessárias para 
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determinar se existem diferenças 
substanciais passíveis de prejudicar a 
saúde ou a segurança públicas. As 
autoridades competentes do Estado-
Membro de estabelecimento devem 
comunicar essas informações nos termos 
do artigo 56.º.».

determinar se existem diferenças 
substanciais passíveis de prejudicar o 
interesse público. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento devem comunicar essas 
informações nos termos do artigo 56.º.».

Or. en

Alteração 408
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 9-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Dois anos após a entrada em vigor 
da presente diretiva, a Comissão deve 
propor legislação destinada a ajustar os 
cinco níveis previstos no artigo 11.º aos 
oito níveis do Quadro Europeu de 
Qualificações, bem como a introdução do 
Sistema Europeu de Transferência e 
Acumulação de Créditos no acervo 
comunitário.  

Or. en

Alteração 409
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – n.º 9-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 11 – n.º 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O artigo 13.º não se aplica às profissões 
de saúde referidas nos artigos 24.º, 25.º, 
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34.º, 35.º e 44.º.

Or. de

Alteração 410
Anja Weisgerber, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Birgit Collin-
Langen, Wim van de Camp, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 9 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 11 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(b) Na alínea c), a subalínea ii) passa a 
ter a seguinte redação:

Suprimido

‘
ii) de uma formação regulamentada ou, 
no caso de profissões regulamentadas, de 
uma formação profissional com uma 
estrutura específica com competências 
para além das previstas no nível b, 
equivalente ao nível de formação referido 
na subalínea i), que confira um nível 
profissional comparável e que prepare o 
formando para um nível comparável de 
responsabilidades e de funções, desde que 
o diploma seja acompanhado por um 
certificado do Estado-Membro de 
origem;».
’

Or. de

Justificação

O artigo 11.º, alínea c), subalínea ii), da Diretiva 2005/36 (CE) inclui uma referência ao 
Anexo II, no qual formações profissionais de alto nível são consideradas correspondentes a 
um ano de estudos no âmbito da formação universitária. Se o Anexo II fosse removido, as 
autoridades do Estado-Membro de acolhimento deveriam decidir, caso a caso, se um título de 
formação profissional recai no âmbito do artigo 11 º, alínea c), subalínea ii).
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Alteração 411
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 9 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 11 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) de uma formação regulamentada ou, 
no caso de profissões regulamentadas, de 
uma formação profissional com uma 
estrutura específica com competências 
para além das previstas no nível b, 
equivalente ao nível de formação referido 
na subalínea i), que confira um nível 
profissional comparável e que prepare o 
formando para um nível comparável de 
responsabilidades e de funções, desde que 
o diploma seja acompanhado por um 
certificado do Estado-Membro de 
origem;».

ii) seja, no caso de profissões 
regulamentadas, de uma formação visada 
no anexo II, que confira um nível 
profissional equivalente e que prepare para 
um nível de responsabilidades e de 
funções. A Comissão tem poderes para 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 58.º-A com vista à alteração da lista 
que figura no anexo II, a fim de ter em 
conta formações que satisfaçam as 
condições previstas no n.º 1, alínea c), 
subalínea ii).

Or. de

Justificação

O artigo 11.º, alínea c), subalínea ii), da Diretiva 2005/36 (CE) inclui uma referência ao 
anexo II, que abrange profissões do setor da saúde, como, por exemplo, as de fisioterapeuta e 
ortofonista. O artigo 11.º, alínea c), subalínea ii), deve manter-se na sua redação original. 
Além disso deve ser mantida a possibilidade de alteração da lista que figura no anexo II.

Alteração 412
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 9 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 11 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Diploma comprovativo de uma 
formação a nível do ensino pós-secundário 
com uma duração mínima de três anos e 

d) Diploma comprovativo de uma 
formação a nível do ensino pós-secundário 
com uma duração mínima de três anos e 
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não superior a quatro anos, ou durante um 
período equivalente a tempo parcial, ou, se 
tal for aplicável no Estado-Membro de 
origem, com um número equivalente de 
créditos do Sistema Europeu de 
Transferência e Acumulação de Créditos 
(ECTS), ministrada numa universidade ou 
num estabelecimento de ensino superior ou 
noutro estabelecimento que dispense o 
mesmo nível de formação e, se for o caso, 
da conclusão da formação profissional 
exigida em complemento do ciclo de 
estudos pós-secundários;

não superior a quatro anos, ou durante um 
período equivalente a tempo parcial, que, 
se tal for aplicável no Estado-Membro de 
origem, corresponda a um número 
equivalente de créditos do Sistema 
Europeu de Transferência e Acumulação 
de Créditos (ECTS), ministrada numa 
universidade ou num estabelecimento de 
ensino superior ou noutro estabelecimento 
que dispense o mesmo nível de formação e, 
se for o caso, da conclusão da formação 
profissional exigida em complemento do 
ciclo de estudos pós-secundários;

Or. el

Justificação

A possibilidade de atribuir aos estudos créditos ECTS não deve constituir uma alternativa, 
vindo acrescer à menção expressa da respetiva duração.

Alteração 413
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 9 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 11 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Diploma comprovativo da conclusão 
pelo titular de um ciclo de estudos 
pós-secundários de duração superior a
quatro anos ou durante um período 
equivalente a tempo parcial, ou, se tal for 
aplicável no Estado-Membro de origem, 
com um número equivalente de créditos do 
Sistema Europeu de Transferência e 
Acumulação de Créditos (ECTS), numa 
universidade ou num estabelecimento de 
ensino superior ou noutro estabelecimento 
que dispense o mesmo nível de formação e, 
se for o caso, da conclusão da formação 
profissional exigida em complemento do 
ciclo de estudos pós-secundários.».

(e) Diploma comprovativo da conclusão 
pelo titular de um ciclo de estudos pós-
secundários de duração mínima de quatro 
anos ou durante um período equivalente a 
tempo parcial, ou, se tal for aplicável no 
Estado-Membro de origem, com um 
número equivalente de créditos do Sistema 
Europeu de Transferência e Acumulação 
de Créditos (ECTS), numa universidade ou 
num estabelecimento de ensino superior ou 
noutro estabelecimento que dispense o 
mesmo nível de formação e, se for o caso, 
da conclusão da formação profissional 
exigida em complemento do ciclo de 
estudos pós-secundários.».
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Or. en

Alteração 414
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 9 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 11 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Diploma comprovativo da conclusão 
pelo titular de um ciclo de estudos pós-
secundários de duração superior a quatro 
anos ou durante um período equivalente a 
tempo parcial, ou, se tal for aplicável no 
Estado-Membro de origem, com um 
número equivalente de créditos do Sistema 
Europeu de Transferência e Acumulação 
de Créditos (ECTS), numa universidade ou 
num estabelecimento de ensino superior ou 
noutro estabelecimento que dispense o 
mesmo nível de formação e, se for o caso, 
da conclusão da formação profissional 
exigida em complemento do ciclo de 
estudos pós-secundários.».

e) Diploma comprovativo da conclusão 
pelo titular de um ciclo de estudos pós-
secundários de duração superior a quatro 
anos ou durante um período equivalente a 
tempo parcial, que, se tal for aplicável no 
Estado-Membro de origem, corresponda a
um número equivalente de créditos do 
Sistema Europeu de Transferência e 
Acumulação de Créditos (ECTS), numa 
universidade ou num estabelecimento de 
ensino superior ou noutro estabelecimento 
que dispense o mesmo nível de formação e, 
se for o caso, da conclusão da formação 
profissional exigida em complemento do 
ciclo de estudos pós-secundários.».

Or. el

Justificação

A possibilidade de atribuir aos estudos créditos ECTS não deve constituir uma alternativa, 
vindo acrescer à menção expressa da respetiva duração.

Alteração 415
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea d)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 11 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

(d) É suprimido o segundo parágrafo. Suprimido

Or. de

Justificação

Consequência da modificação do artigo 11.º, alínea c).

Alteração 416
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados nos termos do artigo 58.º-A 
com vista à alteração da lista que figura 
no anexo II, a fim de ter em conta 
formações que satisfaçam as condições 
previstas no n.º 1, alínea c), subalínea ii).

Or. de

Justificação

Consequência da modificação do artigo 11.º, alínea c).

Alteração 417
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

O acesso à profissão e o seu exercício, nos 
termos do n.º 1, devem igualmente ser 

O acesso à profissão e o seu exercício 
referidos no n.º 1 devem igualmente ser 
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permitidos aos requerentes que possuam 
uma declaração de competência ou título 
de formação referido no artigo 11.º, 
emitido por outro Estado-Membro que não 
regulamente essa profissão.

permitidos aos requerentes que tenham 
exercido a profissão mencionada nesse 
número a tempo inteiro durante dois anos 
no decurso dos dez anos anteriores noutro 
Estado-Membro que não regulamente essa 
profissão, desde que possuam uma ou 
várias declarações de competência ou um 
ou vários títulos de formação.

Or. de

Alteração 418
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

O acesso à profissão e o seu exercício, nos 
termos do n.º 1, devem igualmente ser 
permitidos aos requerentes que possuam 
uma declaração de competência ou título 
de formação referido no artigo 11.º, 
emitido por outro Estado-Membro que não 
regulamente essa profissão.

O acesso à profissão e o seu exercício 
referidos no n.º 1 devem igualmente ser 
concedidos aos requerentes que tenham 
exercido a profissão nele mencionada a 
tempo inteiro durante dois dos dez anos 
anteriores noutro Estado-Membro que não 
regulamente essa profissão e possuam uma 
ou várias declarações de competência ou 
um ou vários títulos de formação.

Or. el

Justificação

Com a presente alteração, é reintroduzida uma disposição, porquanto a supressão da 
condição de exercício da profissão durante dois anos no caso de profissões não 
regulamentadas no Estado-Membro de origem conduz ao reconhecimento de títulos de 
estudos e não de competências profissionais.

Alteração 419
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de uma declaração de 
competência ou de um título de formação a 
que se referem os n.ºs 1 e 2, ou de um 
certificado que sancione uma formação 
regulamentada ou uma formação 
profissional com uma estrutura específica 
equivalente ao nível previsto no artigo 11.º, 
alínea c), subalínea i), o Estado-Membro 
de acolhimento deve reconhecer o nível 
declarado ou certificado pelo Estado-
Membro de origem.

3. No caso de uma declaração de 
competência ou de um título de formação a 
que se referem os n.ºs 1 e 2, ou de um 
certificado que sancione uma formação 
regulamentada ou uma formação 
profissional com uma estrutura específica 
equivalente ao nível previsto no artigo 11.º, 
alínea c), o Estado-Membro de 
acolhimento deve reconhecer o nível 
declarado ou certificado pelo Estado-
Membro de origem.

Or. de

Justificação

O artigo 11.º, subalínea i) remete para o anexo II da presente diretiva, no qual figuram 
igualmente profissões do setor da saúde e atividades artesanais relacionadas com a saúde. 
Tendo em vista a mobilidade, também no caso destas formações profissionais com uma 
estrutura específica deve ser reconhecido o nível certificado pelo Estado-Membro de origem.

Alteração 420
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de uma declaração de 
competência ou de um título de formação a 
que se referem os n.ºs 1 e 2, ou de um 
certificado que sancione uma formação 
regulamentada ou uma formação 
profissional com uma estrutura específica 
equivalente ao nível previsto no artigo 11.º, 
alínea c), subalínea i), o Estado-Membro 

3. No caso de uma declaração de 
competência ou de um título de formação a 
que se referem os n.ºs 1 e 2, ou de um 
certificado que sancione uma formação 
regulamentada ou uma formação 
profissional com uma estrutura específica 
equivalente ao nível previsto no artigo 11.º, 
alínea c), o Estado-Membro de 
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de acolhimento deve reconhecer o nível 
declarado ou certificado pelo Estado-
Membro de origem.

acolhimento deve reconhecer o nível 
declarado ou certificado pelo Estado-
Membro de origem.

Or. de

Alteração 421
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de uma declaração de 
competência ou de um título de formação a 
que se referem os n.ºs 1 e 2, ou de um 
certificado que sancione uma formação 
regulamentada ou uma formação 
profissional com uma estrutura específica 
equivalente ao nível previsto no artigo 11.º, 
alínea c), subalínea i), o Estado-Membro 
de acolhimento deve reconhecer o nível 
declarado ou certificado pelo Estado-
Membro de origem.

3. No caso de uma declaração de 
competência ou de um título de formação a 
que se referem os n.ºs 1 e 2, ou de um 
certificado que sancione uma formação 
regulamentada ou uma formação 
profissional com uma estrutura específica 
equivalente ao nível previsto no artigo 11.º, 
alínea c), o Estado-Membro de 
acolhimento deve reconhecer o nível 
declarado ou certificado pelo Estado-
Membro de origem.

Or. de

Justificação

O artigo 11.º, subalínea i) remete para o anexo II da presente diretiva, no qual figuram 
igualmente formações profissionais de alto nível. A integração de todo o artigo 11, alínea c) 
pode dar equivalência universitária a essas formações profissionais.

Alteração 422
Ewald Stadler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.° 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação aos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo, a autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento pode recusar o 
acesso à profissão e o seu exercício aos 
titulares de uma declaração de competência 
se a qualificação nacional exigida para 
exercer a profissão no seu território for 
classificada nos termos das alíneas d) ou e) 
do artigo 11.º.».

4. Em derrogação aos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo, a autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento pode recusar o 
acesso à profissão e o seu exercício aos 
titulares de uma declaração de competência 
cujo nível corresponde ao do Estado-
Membro de acolhimento se a qualificação 
nacional exigida para exercer a profissão 
no seu território for classificada nos termos 
das alíneas d) ou e) do artigo 11.º.».

Or. de

Justificação

Os níveis de qualificações nacionais, especialmente para as profissões liberais (médicos, 
farmacêuticos, contabilistas, notários, advogados, arquitetos e engenheiros de consultoria, 
advogados de patentes, veterinários e dentistas) devem ser garantidos, dado o nível 
imperativamente elevado dos seus serviços em áreas tão essenciais como a saúde, o direito e 
a construção.

Alteração 423
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação aos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo, a autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento pode recusar o 
acesso à profissão e o seu exercício aos 
titulares de uma declaração de competência 
se a qualificação nacional exigida para 
exercer a profissão no seu território for
classificada nos termos das alíneas d) ou e) 
do artigo 11.º.».

4. Em derrogação aos n.os 1 e 2 do 
presente artigo, a autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento pode 
recusar o acesso à profissão e o seu 
exercício aos titulares de uma declaração 
de competência nos termos do artigo 11.º, 
alínea a), se a qualificação nacional 
exigida para exercer a profissão no seu 
território for classificada nos termos das
alíneas c), d) ou e) do artigo 11.º.

Or. de
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Alteração 424
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação aos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo, a autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento pode recusar o 
acesso à profissão e o seu exercício aos 
titulares de uma declaração de competência 
se a qualificação nacional exigida para 
exercer a profissão no seu território for 
classificada nos termos das alíneas d) ou e) 
do artigo 11.º.».

4. Em derrogação aos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo, a autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento pode recusar o 
acesso à profissão e o seu exercício aos 
titulares de uma declaração de competência
nos termos do artigo 11.º, alínea a),se a 
qualificação nacional exigida para exercer 
a profissão no seu território for classificada 
nos termos das alíneas d) ou e) do 
artigo 11.º.».

Or. de

Alteração 425
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação aos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo, a autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento pode recusar o 
acesso à profissão e o seu exercício aos 
titulares de uma declaração de competência 
se a qualificação nacional exigida para 
exercer a profissão no seu território for 
classificada nos termos das alíneas d) ou e) 
do artigo 11.º.».

4. Em derrogação aos n.os 1 e 2 do 
presente artigo, a autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento pode 
recusar o acesso à profissão e o seu 
exercício aos titulares de uma declaração 
de competência nos termos do artigo 11.º, 
alínea a),se a qualificação nacional exigida 
para exercer a profissão no seu território 
for classificada nos termos das alíneas c), 
d) ou e) do artigo 11.º.
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Or. de

Justificação

A proposta da Comissão permite a passagem do nível 1 para o nível 3.  Além disso, os 
Estados-membros podem recusar, nos termos da proposta apresentada pela Comissão, a 
passagem do nível 3 para o nível 4.  Isso poderia limitar a mobilidade no contexto de 
formação profissional de alto nível pois estas repartem-se de maneiras muito diferentes entre 
os níveis 3 e 4 nos Estados-Membros.

Alteração 426
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 11 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros não são, 
porém, obrigados a reconhecer os títulos 
de formação enumerados no ponto 5.6.2. 
do anexo V para a criação de novas 
farmácias abertas ao público. Para efeitos 
da aplicação da presente secção, são 
igualmente consideradas como tal as 
farmácias abertas há menos de três anos.

Or. de

Justificação

Nada na jurisprudência do Tribunal de Justiça obriga a remover a chamada cláusula dos 
"três anos". Na sua jurisprudência constante, o Tribunal de Justiça não manifestou qualquer 
dúvida sobre a legalidade do regulamento, mas apenas se limitou a indicar que os Estados-
Membros tinham o direito a tomar decisões fundamentais sobre a organização das profissões 
de farmácia.

Alteração 427
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 12 – alínea a)
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

(a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação: Suprimido
‘
1. O artigo 13.º não obsta a que o Estado-
Membro de acolhimento exija que o 
requerente realize um estágio de 
adaptação durante um máximo de três 
anos ou se submeta a uma prova de 
aptidão se, no que respeita às atividades 
profissionais, a formação que o 
requerente recebeu abranger matérias 
substancialmente diferentes das 
abrangidas pela formação no Estado-
Membro de acolhimento.».
’

Or. de

Alteração 428
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 12 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se a Comissão considerar que a derrogação 
referida no segundo parágrafo não é 
adequada ou não respeita o direito da UE, 
adota uma decisão de execução, no prazo 
de seis meses após a receção de todas as 
informações necessárias, para solicitar ao 
Estado-Membro em questão que se 
abstenha de tomar a medida prevista. Na 
falta de reação da Comissão dentro desse 
prazo, a derrogação pode ser aplicada.

Se, após ter recebido todas as informações 
necessárias, a Comissão considerar que a 
derrogação referida no segundo parágrafo 
não é apropriada ou não é compatível com
o direito comunitário, solicitará, no prazo 
de três meses, ao Estado-Membro em 
questão que se abstenha de tomar a medida 
prevista. Na falta de reação da Comissão 
dentro desse prazo, a derrogação pode ser 
aplicada.

Or. el
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Justificação

Caso a derrogação, devidamente justificada, seja considerada necessária, os Estados-
Membros devem desempenhar um papel primordial.

Alteração 429
Sandra Kalniete

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 12 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) No n.º 3, depois do primeiro parágrafo, 
é inserido o parágrafo seguinte:

Suprimido

‘
«Relativamente à profissão de notário, o 
Estado-Membro de acolhimento pode, ao 
determinar a medida de compensação, ter 
em conta as atividades específicas desta 
profissão no seu território, 
nomeadamente, no que respeita à lei a 
aplicar.».

Or. en

Alteração 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 12 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No n.º 3, depois do primeiro parágrafo, 
é inserido o parágrafo seguinte:

Suprimido

«Relativamente à profissão de notário, o 
Estado-Membro de acolhimento pode, ao 
determinar a medida de compensação, ter 
em conta as atividades específicas desta 
profissão no seu território, 
nomeadamente, no que respeita à lei a 
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aplicar.».

Or. fr

Alteração 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 12 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Relativamente à profissão de notário, o 
Estado-Membro de acolhimento pode, ao 
determinar a medida de compensação, ter 
em conta as atividades específicas desta 
profissão no seu território, nomeadamente, 
no que respeita à lei a aplicar.

Relativamente à profissão de notário, o 
Estado-Membro de acolhimento pode, ao 
determinar a medida de compensação, ter 
em conta as atividades específicas desta 
profissão no seu território, nomeadamente, 
no que respeita à lei a aplicar.

O Estado-Membro de acolhimento poderá 
exigir ao requerente que complete um 
período de adaptação com uma duração 
máxima de seis meses antes de ser 
admitido à prova de aptidão.

Or. en

Justificação

Member States should be allowed to impose an additional compensation measure before 
admitting applicants to the aptitude test. A short adaptation period of a limited duration 
before admission to the aptitude test serves to assure that he/she is able to correctly propose 
and fulfil the wide range of services in the host Member State which is regularly linked with 
judicial functions of the Member State.Civil law notaries have an obligation to contract 
(Kontrahierungszwang) and to proceed. This is important in the framework of authentic 
instruments and when notaries carry out judicial functions on behalf of the national courts 
(Gerichtskommissär in Austria and similar activities in Hungary, the Czech Republic, 
Slovakia). A civil law notary wishing to establish in another Member State cannot select 
notarial activities in this host Member State, but has to act and therefore have practical and 
theoretical knowledge in the whole services range of the notaries profession of the host 
Member State. He/she cannot refuse carrying out certain functions. This is a particularity that 
distinguishes notaries from other professions such as lawyers. The solution is to allow 
Member States to impose an additional compensation measure before admission to the 
aptitude test: a practical adaptation period (stage). This short adaptation period of a limited 
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duration before admission of the applicant to the aptitude test can assure that he/she is able 
to correctly propose the wide range of services in the host Member State. It is in the interest 
of citizens and entreprises that notaries establishing in the host Member State are able to 
fulfil this obligation to contract.

Alteração 432
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea d)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos dos n.ºs 1 e 5, entende-se 
por «matérias substancialmente diferentes» 
as matérias cujo conhecimento é essencial
ao exercício da profissão e relativamente às 
quais a formação recebida pelo migrante 
contém diferenças substanciais, em termos 
de conteúdo, em relação à formação 
exigida no Estado-Membro de 
acolhimento.

4. Para efeitos dos n.ºs 1 e 5, entende-se 
por «matérias substancialmente diferentes» 
as matérias cujo conhecimento e 
competência são essenciais ao exercício da 
profissão e relativamente às quais a 
formação recebida pelo migrante contém 
diferenças substanciais, em termos de 
conteúdo, em relação à formação exigida 
no Estado-Membro de acolhimento.

Or. en

Alteração 433
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 12 – alínea d)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos dos n.ºs 1 e 5, entende-se 
por «matérias substancialmente diferentes» 
as matérias cujo conhecimento é essencial 
ao exercício da profissão e relativamente às 
quais a formação recebida pelo migrante 
contém diferenças substanciais, em termos 
de conteúdo, em relação à formação 

4. Para efeitos dos n.ºs 1 e 5, entende-se 
por «matérias substancialmente diferentes» 
as matérias cujo conhecimento é essencial 
ao exercício da profissão e relativamente às 
quais a formação recebida pelo migrante 
contém diferenças substanciais, em termos 
de duração ou conteúdo, em relação à 
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exigida no Estado-Membro de 
acolhimento.

formação exigida no Estado-Membro de 
acolhimento.

Or. fr

Alteração 434
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – alínea d)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. O n.º 1 deve ser aplicado no respeito 
pelo princípio da proporcionalidade. Em 
especial, se o Estado-Membro de 
acolhimento tencionar exigir do requerente 
a realização de um estágio de adaptação ou 
de uma prova de aptidão deve, em primeiro 
lugar, verificar se os conhecimentos, 
aptidões e competências por ele adquiridos 
no decurso da sua experiência profissional 
e da sua aprendizagem ao longo da vida
em qualquer Estado-Membro ou num país 
terceiro são suscetíveis de compensar, no 
todo ou em parte, as matérias 
substancialmente diferentes a que se refere 
o n.º 4.».

5. O n.º 1 deve ser aplicado no respeito 
pelo princípio da proporcionalidade. Em 
especial, se o Estado-Membro de 
acolhimento tencionar exigir do requerente 
a realização de um estágio de adaptação ou 
de uma prova de aptidão deve, em primeiro 
lugar, verificar se os conhecimentos, 
aptidões e competências por ele adquiridos 
no decurso da sua experiência profissional 
e da aprendizagem da sua profissão em 
qualquer Estado-Membro ou num país 
terceiro são suscetíveis de compensar, no 
todo ou em parte, as matérias 
substancialmente diferentes a que se refere 
o n.º 4.».

Or. de

Alteração 435
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 12 – alínea e)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – nº 6

Texto da Comissão Alteração

c) Explicar as diferenças substanciais em c) Explicar as diferenças substanciais em 
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termos de conteúdo; termos de conteúdo e suas consequências 
na capacidade do profissional de exercer 
a sua profissão de forma satisfatória no 
Estado-Membro de acolhimento;

Or. fr

Alteração 436
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 12 – alínea e)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.° 6 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Explicar por que razão estas diferenças 
substanciais impossibilitam o requerente 
de exercer a sua profissão de forma 
satisfatória no território do Estado-
Membro de acolhimento;

Suprimido

Or. fr

Alteração 437
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 12 – alínea e)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.° 6 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Explicar por que razão não é possível 
compensar estas diferenças substanciais 
com os conhecimentos, aptidões e 
competências adquiridos pelo requerente 
no decurso da sua experiência profissional 
e da sua aprendizagem ao longo da vida.

e) Explicar por que razão não é possível 
compensar estas diferenças substanciais 
com os conhecimentos, aptidões e
competências adquiridos pelo requerente 
no decurso da sua experiência profissional 
e da sua aprendizagem ao longo da vida 
certificadas pelos organismos 
competentes.
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Or. el

Justificação

Os Estados-Membros são obrigados, por razões de saúde e de segurança pública, a verificar 
a que profissões podem conceder acesso parcial.

Alteração 438
Olga Sehnalová

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 12 – alínea e)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. A prova de aptidão referida no n.º 1 é 
organizada pelo menos duas vezes por 
ano. Se não ficarem aprovados numa 
primeira prova, os requerentes são 
autorizados a repetir a prova pelo menos 
uma vez.

7. Os Estados-Membros asseguram que os 
requerentes possam efetuar a prova de 
aptidão referida no n.º 1 o mais tardar seis 
meses após a imposição de uma medida de 
compensação para um requerente 
específico de um pedido de 
reconhecimento de qualificações. Se não 
ficarem aprovados numa primeira prova, os 
requerentes são autorizados a repetir a 
prova pelo menos uma vez.

Or. cs

Justificação

Os Estados-Membros seriam obrigados a organizar provas de aptidão duas vezes por ano 
mesmo que nenhum profissional tivesse requisitado um reconhecimento das suas 
qualificações. Este requisito representaria um encargo administrativo excessivo e 
desnecessário, sobretudo no que se refere às profissões menos móveis e nos Estados-
Membros de menor dimensão.

Alteração 439
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 12 – alínea f) (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 8 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Depois do n.º 8, é aditado o seguinte 
novo número:
Para os efeitos do número 1 ao 8, a partir 
de [inserir data - o dia após a data fixada 
no artigo 3.º, n.º 1, primeiro parágrafo] e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, 
as autoridades competentes dos 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
e aos outros Estados-Membros relatórios 
publicamente disponíveis sobre as suas 
decisões relativamente às medidas de 
compensação, incluindo as razões que as 
justificam, bem como os eventuais 
progressos realizados no sentido de uma 
maior coordenação com outros 
Estados-Membros, nomeadamente através 
de princípios de formação comuns.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar transparência e coordenação entre os Estados-Membros 
quando se aplicam medidas de compensação.

Alteração 440
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 13-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 17-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A (novo) 

(13-A) Os Estados-Membros só poderão 
requisitar profissionais de outros 
Estados-Membros para provar que estes  
completaram formação no âmbito do 
desenvolvimento profissional contínuo 
caso o Estado-Membro de acolhimento 
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exija que os seus próprios cidadãos 
nacionais o façam.

Or. en

Alteração 441
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 14-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Capítulo III – título e outras disposições

Texto da Comissão Alteração

14-A) O título do capítulo III passa a ter a 
seguinte redação:
Reconhecimento com base num conjunto 
comum de condições e níveis de formação
(Esta alteração aplica-se ao conjunto do 
texto legislativo em apreço. A sua adoção 
exige adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. fr

Alteração 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 14
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados 
para proceder às adaptações das listas de 
atividades constantes do anexo IV que 
sejam objeto de reconhecimento da 
experiência profissional nos termos do 
artigo 16.º, com vista à atualização ou 
clarificação da nomenclatura, desde que tal 

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados 
para proceder às adaptações das listas de 
atividades constantes do anexo IV que 
sejam objeto de reconhecimento da 
experiência profissional nos termos do 
artigo 16.º, com vista à atualização ou 
clarificação da nomenclatura, desde que tal 
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não implique uma redução do âmbito das 
atividades respeitantes a cada uma das 
categorias.».

não implique nem uma redução do âmbito 
das atividades respeitantes a cada uma das 
categorias nem atribua a uma outra lista 
as atividades já contempladas numa lista 
do anexo IV.».

Or. de

Alteração 443
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 15
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 21 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

(15) São suprimidos os n.ºs 4, 6 e 7 do 
artigo 21.º.

(15) É suprimido o n.º 7 do artigo 21.º.

Or. de

Alteração 444
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 15-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 21 – n.º 8 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros poderão 
exigir que os profissionais detentores dos 
títulos de formação enumerados no Anexo 
V, pontos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 beneficiem 
apenas das disposições referidas no n.º 1 
se tiverem obtido qualificações nos três 
anos que precederam ou podem provar, 
através de uma declaração emitida por 
uma autoridade competente ou outra 
organização pertinente, que estiveram 
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efetiva e oficialmente envolvidos nas 
atividades em questão pelo menos durante 
três anos consecutivos no decursos dos 
cinco anos anteriores à data de emissão 
da referida declaração. Caso contrário, os 
Estados-Membros poderão avaliar as 
qualificações de um profissional quer ao 
abrigo das disposições mencionadas no 
Título III ou Capítulo I ou conceder 
acesso limitado à profissão nos termos da 
legislação nacional.

Or. en

Justificação

A Diretiva deve permitir que as autoridades competentes vinculem o reconhecimento 
automático ao requisito de comprovar a experiência profissional recente e relevante.

Alteração 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 15-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 21 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

No artigo 21.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redação:
(4) Os Estados-Membros não são, porém, 
obrigados a reconhecer os títulos de 
formação enumerados no ponto 5.6.2. do 
anexo V para a criação de novas 
farmácias abertas ao público. Para efeitos 
da aplicação da presente secção, são 
igualmente consideradas como tal as 
farmácias abertas há menos de três anos.

Or. de

Justificação

A cláusula de três anos deve ser mantida por causa das diferenças persistentes nos sistemas 
jurídicos dos Estados-Membros em matéria de estabelecimento de farmácias.
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Alteração 446
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 16
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 21-A – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A notificação referida no n.º 1 deve ser 
acompanhada por um relatório 
demonstrando a conformidade dos títulos 
de formação notificados com os requisitos 
aplicáveis da presente diretiva. O relatório 
é emitido por uma autoridade ou 
organismo competente designado pelo 
Estado-Membro e com capacidade para 
avaliar a conformidade dos títulos de 
formação com a presente diretiva.

Suprimido

Or. de

Alteração 447
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 16
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 21-A - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A notificação referida no n.º 1 deve ser 
acompanhada por um relatório 
demonstrando a conformidade dos títulos 
de formação notificados com os requisitos 
aplicáveis da presente diretiva. O relatório 
é emitido por uma autoridade ou 
organismo competente designado pelo 
Estado-Membro e com capacidade para 
avaliar a conformidade dos títulos de 
formação com a presente diretiva.

Suprimido
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Or. en

Alteração 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 16
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 21-A – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A notificação referida no n.º 1 deve ser 
acompanhada por um relatório 
demonstrando a conformidade dos títulos 
de formação notificados com os requisitos 
aplicáveis da presente diretiva. O relatório 
é emitido por uma autoridade ou 
organismo competente designado pelo 
Estado-Membro e com capacidade para 
avaliar a conformidade dos títulos de 
formação com a presente diretiva.

Suprimido

Or. fi

Alteração 449
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 16
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 21-A – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se a Comissão considerar que os atos 
notificados referidos no n.º 1 não estão em 
conformidade com a presente diretiva, 
adota uma decisão de execução relativa a 
essa inconformidade no prazo de seis 
meses após a receção de todas as 
informações necessárias».

4. Se a Comissão considerar que os atos 
notificados referidos no n.º 1 não estão em 
conformidade com a presente diretiva, 
adota uma decisão de execução relativa a 
essa inconformidade no prazo de seis 
meses após a receção de todas as 
informações necessárias em conformidade 
com o procedimento referido no 
artigo 58.º, n.º 2».



AM\916301PT.doc 29/98 PE498.002v01-00

PT

Or. de

Alteração 450
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 17
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 22 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

(17) No artigo 22.º, é aditado o n.º 2 
seguinte:

Suprimido

‘
«Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
educação e formação contínua relativos 
às profissões de médico, médico 
especialista, enfermeiro responsável por 
cuidados gerais, dentista, dentista 
especialista, veterinário, parteira e 
farmacêutico.».

Or. de

Justificação

Para evitar encargos administrativos desnecessários. 

Alteração 451
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 17
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 22 - n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

«Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
educação e formação contínua relativos às 
profissões de médico, médico especialista, 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais, dentista, dentista especialista, 
veterinário, parteira e farmacêutico.

«Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
educação e formação contínua relativos às 
profissões de médico, médico especialista, 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais, dentista, dentista especialista, 
veterinário, parteira e farmacêutico. Os 
Estados-Membros devem implementar um 
sistema que permita assegurar que os 
profissionais no domínio da saúde 
atualizem com regularidade as suas 
competências através do desenvolvimento
profissional contínuo.

Or. en

Alteração 452
Louis Grech

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 17
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 22.º - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
educação e formação contínua relativos às 

Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios de avaliação
publicamente disponíveis, claros, 
completos e acessíveis sobre os seus 
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profissões de médico, médico especialista, 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais, dentista, dentista especialista, 
veterinário, parteira e farmacêutico.

processos de educação e formação contínua 
relativos às profissões de médico, médico 
especialista, enfermeiro responsável por 
cuidados gerais, dentista, dentista 
especialista, veterinário, parteira e 
farmacêutico.

Or. en

Alteração 453
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 17
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 22.º - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
educação e formação contínua relativos às 
profissões de médico, médico especialista, 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais, dentista, dentista especialista, 
veterinário, parteira e farmacêutico.

Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
desenvolvimento profissional contínuo
relativos às profissões de médico, médico 
especialista, enfermeiro responsável por 
cuidados gerais, dentista, dentista 
especialista, veterinário, parteira e 
farmacêutico. Os Estados-Membros devem 
implementar um sistema que permita 
assegurar que os profissionais possam 
atualizar com regularidade as suas 
competências e conhecimento sobre 
códigos deontológicos profissionais 
através de algum tipo de desenvolvimento 
profissional contínuo.

Or. en
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Alteração 454
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 17
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 22 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
educação e formação contínua relativos às 
profissões de médico, médico especialista, 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais, dentista, dentista especialista, 
veterinário, parteira e farmacêutico.

Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
educação e formação contínua relativos às 
profissões de médico, médico especialista, 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais, dentista, dentista especialista, 
veterinário, veterinário especialista, 
parteira e farmacêutico especialista.

Or. en

Alteração 455
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – n.º 17 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 22 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
implementar um sistema que permita 
assegurar que os profissionais no domínio 
da saúde atualizem com regularidade as 
suas competências através do 
desenvolvimento profissional contínuo.

Or. en
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Alteração 456
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 18 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 24 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

A formação médica de base compreende, 
no total, pelo menos cinco anos de estudos, 
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, e 
consiste em 5500 horas de ensino teórico e 
prático, ministrado numa universidade ou 
sob a orientação de uma universidade.

A formação médica de base compreende, 
no total, pelo menos seis anos de estudos, 
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, e 
consiste em 5500 horas de ensino teórico e 
prático, ministrado numa universidade ou 
sob a orientação de uma universidade.

No caso das pessoas que tenham iniciado 
os seus estudos antes de 1 de janeiro 
de 1972, a formação indicada no primeiro 
parágrafo pode incluir uma formação 
prática de nível universitário de seis 
meses, efetuada a tempo inteiro sob a 
orientação das autoridades competentes.
Em derrogação do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros podem, 
excecionalmente, notificar, nos termos do 
artigo 21.°-A, um programa de formação 
compreendendo menos de seis anos de 
estudos, que podem igualmente ser 
expressos em créditos ECTS equivalentes, 
desde que esse programa compreenda, 
pelo menos, 5500 horas de ensino teórico 
e prático, ministrado numa universidade 
ou sob a orientação de uma universidade.  
Neste caso, o relatório mencionado no 
artigo 21.°-A, n.º 2, deve ser 
acompanhado por uma avaliação 
adicional efetuada por um organismo 
independente, confirmando que o 
programa de formação tem qualidade 
suficiente e satisfaz as exigências da 
presente diretiva. 

Or. fr
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Alteração 457
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 18 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 24 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

A formação médica de base compreende, 
no total, pelo menos cinco anos de estudos, 
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, e 
consiste em 5500 horas de ensino teórico e 
prático, ministrado numa universidade ou 
sob a orientação de uma universidade.

A formação médica de base compreende, 
no total, pelo menos seis anos de estudos, 
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, e 
consiste em 5500 horas de ensino teórico e 
prático, ministrado numa universidade ou 
sob a orientação de uma universidade.

Or. sv

Alteração 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 18 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 24 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

A formação médica de base compreende, 
no total, pelo menos cinco anos de estudos, 
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, e 
consiste em 5500 horas de ensino teórico e 
prático, ministrado numa universidade ou 
sob a orientação de uma universidade.

A formação médica de base compreende, 
no total, pelo menos cinco anos de estudos, 
que podem igualmente ser expressos a 
título complementar sob a forma de 
créditos ECTS equivalentes, e consiste em 
5500 horas de ensino teórico e prático, 
ministrado numa universidade ou sob a 
orientação de uma universidade.

Or. de

Justificação

A distribuição dos créditos ECTS é muito diferente em toda a Europa. A informação em 
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ECTS não pode, por isso, substituir os outros critérios, sendo apenas fornecida a título 
adicional.

Alteração 459
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 18 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 24 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

A formação médica de base compreende, 
no total, pelo menos cinco anos de estudos, 
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, e 
consiste em 5500 horas de ensino teórico e 
prático, ministrado numa universidade ou 
sob a orientação de uma universidade.

A formação médica de base compreende, 
no total, pelo menos seis anos de estudos, 
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, e 
consiste em 5500 horas de ensino teórico e 
prático, ministrado numa universidade ou 
sob a orientação de uma universidade.

Or. fr

Justificação

É necessário manter o nível mínimo de estudos previsto na atual Diretiva 2005/36/CE, ou 
seja seis anos, a fim de permitir uma harmonização pelo topo dos sistemas de formação. Tal é 
igualmente necessário para se terem em conta, nomeadamente, os estágios hospitalares.

Alteração 460
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 18 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 24 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o n.º 4 seguinte: Suprimido
‘
A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
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sentido de especificar:
a) A adequação dos conhecimentos 
científicos referidos na alínea a) do n.º 3 
em relação ao progresso científico e 
tecnológico e às competências necessárias 
que tais conhecimentos devem implicar;
b) O nível de suficiência da compreensão 
das matérias referidas na alínea b) do 
n.º 3 e as competências necessárias para 
essa compreensão, em consonância com o 
progresso científico e a evolução da 
educação nos Estados-Membros;
c) A adequação dos conhecimentos das 
matérias e das práticas clínicas referidos 
na alínea c) do n.º 3, bem como as 
competências necessárias que esses 
conhecimentos devem propiciar à luz do 
progresso científico e tecnológico;
d) A adequação da experiência clínica 
referida na alínea d) do n.º 3 e as 
competências necessárias que essa 
experiência deve implicar à luz quer do 
progresso científico e tecnológico quer da 
evolução da educação nos Estados-
Membros.».

Or. de

Alteração 461
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 18 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:

A Comissão tem poderes para, após 
consulta prévia de organizações 
profissionais previstas no artigo 58.º-A.
(novo), mediante a inclusão das suas 
propostas e nos termos do artigo 58.º-A, 
adotar atos delegados no sentido de 
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especificar:

Or. en

Alteração 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 25 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O n.º 2 passa a ter a seguinte 
redação:
(2) A formação médica especializada 
compreende um ensino teórico e prático, 
ministrado numa universidade ou num 
hospital universitário ou, se for caso 
disso, num estabelecimento de cuidados 
de saúde reconhecido para o efeito pelas 
autoridades ou organismos competentes.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que os requisitos mínimos de duração e 
conteúdo. dos cursos de formação de 
médicos especialistas referidos no anexo 
V, ponto 5.1.3 não são inferiores à 
duração prevista nesse ponto. A formação 
efetua-se sob a orientação das autoridades 
ou organismos competentes. Inclui uma 
participação pessoal do médico candidato 
a especialista na atividade e nas 
responsabilidades dos serviços em causa.

Or. de

Justificação

É necessária uma definição harmonizada a nível europeu para as profissões de médico e de 
especialista para assegurar uma verificação uniforme de conhecimentos, competências 
práticas e qualificações profissionais gerais. No âmbito do desenvolvimento dos critérios, a 
Comissão deve também ter em conta a experiência das associações profissionais. Esta 
proposta visa abrir a discussão sobre as medidas de uniformização pertinentes.
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Alteração 463
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 – alínea a-A) (novo)
Diretiva 2005/36
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) O nº 2 passa a ter a seguinte 
redação:
2. Os Estados-Membros asseguram que os 
requisitos de formação médica 
especializada cumprem as seguintes 
condições básicas:
(a) uma duração mínima de cinco anos 
que poderá, a título complementar, ser 
expressa em créditos ECTS equivalentes. 
Esta formação efetua-se sob a orientação 
das autoridades ou organismos 
competentes. Inclui uma participação 
pessoal do médico candidato a especialista 
na atividade e nas responsabilidades dos 
serviços em causa.
(b) uma garantia de que o médico 
candidato a especialista possui 
competências nos seguintes domínios:
i) Comunicação
ii) Resolução de problemas
iii) Aplicação dos conhecimentos e da 
ciência
iv) Reconhecimento de pacientes
v) Gestão/tratamento de pacientes
vi) Recurso ao contexto social e 
comunitário dos cuidados de saúde
vii) Autorreflexão

Or. en
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Justificação

A presente alteração prende-se com a necessidade de atualizar a formação médica 
especializada.

Alteração 464
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 19 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 25 – n.º 3-A 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer, nas respetivas legislações 
nacionais, dispensas parciais de partes da 
formação médica especializada se a parte 
da formação em causa tiver já sido 
realizada durante outro ciclo de formação 
especializada indicado no ponto 5.1.3 do 
anexo V, e desde que a qualificação 
especializada anterior tenha já sido obtida 
pelo profissional nesse Estado-Membro. Os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
dispensa concedida não vá além de um 
terço da duração mínima dos ciclos de 
formação médica especializada referidos 
no ponto 5.1.3 do anexo V.

3-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer, nas respetivas legislações 
nacionais, dispensas parciais de partes da 
formação médica especializada se a parte 
da formação em causa tiver já sido 
realizada durante outro ciclo de formação 
especializada indicado no ponto 5.1.3 do 
anexo V, e desde que a qualificação 
especializada anterior tenha já sido obtida 
pelo profissional nesse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 19 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 25 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão tem poderes para, nos 5. A Comissão tem poderes para, nos 
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termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados com vista à adaptação dos 
períodos mínimos de formação referidos
no ponto 5.1.3 do anexo V ao progresso 
científico e técnico.».

termos do artigo 58.º-A,  adotar atos 
delegados com vista à adaptação das 
exigências mínimas em matéria de
duração e de conteúdo das formações
referidas no ponto 5.1.3 do anexo V, em 
concertação com as associações 
profissionais europeias.

Or. de

Justificação

É necessária uma definição harmonizada a nível europeu para as profissões de médico e de 
especialista para assegurar uma verificação uniforme de conhecimentos, competências 
práticas e qualificações profissionais gerais. No âmbito do desenvolvimento dos critérios, a 
Comissão deve também ter em conta a experiência das associações profissionais. Esta 
proposta visa abrir a discussão sobre as medidas de uniformização pertinentes.

Alteração 466
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 19 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados com vista à adaptação dos 
períodos mínimos de formação referidos no 
ponto 5.1.3 do anexo V ao progresso 
científico e técnico.

5. A Comissão tem poderes para, após 
consulta prévia de organizações 
profissionais previstas no artigo 58.º-A. 
(novo), mediante a inclusão das suas 
propostas e nos termos do artigo 58.º-A, 
adotar atos delegados com vista à 
adaptação dos períodos mínimos de 
formação referidos no ponto 5.1.3 do 
anexo V ao progresso científico e técnico.

Or. en

Alteração 467
Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 20
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de incluir, no ponto 5.1.3 do 
anexo V, novas especializações médicas 
comuns a pelo menos um terço dos 
Estados-Membros, tendo em vista a 
atualização da presente diretiva à luz da 
evolução das legislações nacionais.

A Comissão tem poderes para, após 
consulta prévia de organizações 
profissionais previstas no artigo 58.º-A. 
(novo), mediante a inclusão das suas 
propostas e nos termos do artigo 58.º-A, 
adotar atos delegados no sentido de incluir, 
no ponto 5.1.3 do anexo V, novas 
especializações médicas comuns a pelo 
menos um terço dos Estados-Membros, 
tendo em vista a atualização da presente 
diretiva à luz da evolução das legislações 
nacionais.

Or. en

Alteração 468
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 12 anos
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um Estado-
Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.».

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de pelo menos 
10 anos comprovada por um diploma, 
certificado ou outro título emitido pelas 
autoridades ou organismos competentes de 
um Estado-Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem, sem prejuízo da 
possibilidade de os Estados-Membros 
imporem a nível nacional um número 
maior de anos de formação geral, como 
condição de admissão à formação
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Or. de

Justificação

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und -pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten haben die 
Möglichkeit, auf nationaler Ebene über diesen Mindestansatz hinauszugehen und mehr als 
zehn Jahre allgemeine Schulbildung als Zulassungsvoraussetzung zur Ausbildung 
vorzuschreiben.

Alteração 469
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 12 anos 
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um Estado-
Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.».

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 12 anos 
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um Estado-
Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem ou a uma formação 
equivalente.».

Or. de

Alteração 470
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 22 – alínea f)
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 12 anos 
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um Estado-
Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
de pelo menos 10 anos de uma formação 
escolar geral de 12 anos, que deverá ser 
completada durante o período de 
formação. A formação escolar geral de 12 
anos deve ser comprovada por um 
diploma, certificado ou outro título emitido 
pelas autoridades ou organismos 
competentes de um Estado-Membro, ou 
por um certificado comprovativo da 
aprovação em exame de admissão, de nível 
equivalente.

Or. en

Alteração 471
Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 12 anos
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um Estado-
Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.».

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 10 anos
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um Estado-
Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.».

Or. de
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Alteração 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 22 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 12 anos 
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um Estado-
Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.».

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral, ou geral e 
profissional, de 12 anos, comprovada por 
um diploma, certificado ou outro título 
emitido pelas autoridades ou organismos 
competentes de um Estado-Membro, ou 
por um certificado comprovativo da 
aprovação em exame de admissão, de nível 
equivalente, às escolas de enfermagem.

Or. fi

Alteração 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 12 anos
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um Estado-
Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.».

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de pelo menos 
10 anos comprovada por um diploma, 
certificado ou outro título emitido pelas 
autoridades ou organismos competentes de 
um Estado-Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.».

Or. de
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Alteração 474
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 22 – alínea f)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 12 anos 
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um Estado-
Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 12 anos, 
com um período transitório de cinco anos 
a partir da data de entrada em vigor da 
diretiva, comprovada por um diploma, 
certificado ou outro título emitido pelas 
autoridades ou organismos competentes de 
um Estado-Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.

Or. en

Justificação

A melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem num sistema de saúde cada vez mais 
complexo pressupõe a melhoria da qualidade do ensino. Muitos Estados-Membros 
organizam-se, desde já, na base de uma formação escolar geral de 12 anos para admissão 
numa escola de enfermagem.  No caso dos Estados-Membros cuja formação escolar geral 
exige um número menor de anos, deve estabelecer-se um período de transição de cinco anos 
para evitar problemas no mercado de trabalho. Além disso, estes Estados-Membros podem 
provar que o seu nível de qualidade é equivalente ao exigido.

Alteração 475
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 22 – alínea f)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 12 anos 
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades 
ou organismos competentes de um 
Estado-Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe:

Or. en

Alteração 476
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 12 anos
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um Estado-
Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.».

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de pelo menos 
10 anos comprovada por um diploma, 
certificado ou outro título emitido pelas 
autoridades ou organismos competentes de 
um Estado-Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.».

Or. de

Justificação

A manutenção de um período obrigatório de dez anos de escolaridade antes da verdadeira 
formação de enfermeiro responsável por cuidados gerais permite ter em conta os Estados-
Membros que têm um sistema dual de formação, com escolas de formação profissional 
prática, que têm demonstrado a sua forte competitividade por ali adquirirem elevadas 
competências sociais e profissionais.



AM\916301PT.doc 47/98 PE498.002v01-00

PT

Alteração 477
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 – alínea a) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – ponto 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

a) uma formação escolar geral de pelo 
menos 10 anos comprovada por um 
diploma, certificado ou outro título 
emitido pelas autoridades ou organismos 
competentes de um Estado-Membro, ou 
por um certificado comprovativo da 
aprovação em exame de admissão, de 
nível equivalente, que dê acesso a uma 
escola profissional de enfermagem, ou

Or. en

Alteração 478
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 – alínea a) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Os critérios de admissão à formação de 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais referidos no n º 1 também são 
preenchidos quando, após ter frequentado 
uma formação escolar de pelo menos dez 
anos e ter completado com sucesso esse 
ciclo, se for autorizado a receber uma 
formação prática para a profissão de 
enfermeiro frequentando ao mesmo 
tempo uma escola profissional para 
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cuidados de saúde e enfermagem.

Or. de

Justificação

A manutenção de um período obrigatório de dez anos de escolaridade antes da verdadeira 
formação de enfermeiro responsável por cuidados gerais e do requisito do "nível 
equivalente" permite ter em conta os Estados-Membros que têm um sistema dual de 
formação, com escolas de formação profissional prática, que têm demonstrado a sua forte 
competitividade por ali adquirirem elevadas competências sociais e profissionais.

Alteração 479
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 – alínea a) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n. º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) posse de um diploma, certificado ou 
outro título de formação que dê acesso, 
com base numa formação escolar geral de 
12 anos, a universidades ou instituições 
de ensino superior de nível reconhecido 
como equivalente.

Or. en

Alteração 480
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 22 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos A Comissão tem poderes para, após 
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do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de alterar a lista constante do 
ponto 5.2.1 do anexo V, com vista à sua 
adaptação ao progresso científico e técnico.

consulta prévia de organizações 
profissionais previstas no artigo 58.º-A. 
(novo), mediante a inclusão das suas 
propostas e nos termos do artigo 58.º-A, 
adotar atos delegados no sentido de alterar 
a lista constante do ponto 5.2.1 do anexo 
V, com vista à sua adaptação ao progresso 
científico e técnico.

Or. en

Alteração 481
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 22 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de alterar a lista constante do 
ponto 5.2.1 do anexo V, com vista à sua 
adaptação ao progresso científico e técnico.

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de alterar a lista constante do ponto 
5.2.1 do anexo V, com vista à sua 
adaptação ao progresso científico e técnico, 
bem como ao desenvolvimento e evolução 
da profissão de enfermeiro.

Or. en

Alteração 482
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 22 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A formação de enfermeiro responsável por 
cuidados gerais compreende, pelo menos, 
três anos de estudos consistindo em

A formação de enfermeiro responsável por 
cuidados gerais compreende, pelo menos 
4 600 horas de ensino teórico e clínico, 
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4600 horas de ensino teórico e clínico, 
representando a duração do ensino teórico 
pelo menos um terço e a do ensino clínico 
pelo menos metade da duração mínima da 
formação. Os Estados-Membros podem 
conceder dispensas parciais a pessoas que 
tenham adquirido parte dessa formação no 
âmbito de outras formações de nível pelo 
menos equivalente.

representando a duração do ensino teórico 
pelo menos um terço e a do ensino clínico 
pelo menos metade da duração mínima da 
formação. Os Estados-Membros podem 
conceder dispensas parciais a pessoas que 
tenham adquirido parte dessa formação no 
âmbito de outras formações de nível pelo 
menos equivalente.

Or. en

Alteração 483
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 22 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

A formação de enfermeiro responsável por 
cuidados gerais compreende, pelo menos, 
três anos de estudos consistindo em 
4600 horas de ensino teórico e clínico, 
representando a duração do ensino teórico 
pelo menos um terço e a do ensino clínico 
pelo menos metade da duração mínima da 
formação. Os Estados-Membros podem
conceder dispensas parciais a pessoas que 
tenham adquirido parte dessa formação 
no âmbito de outras formações de nível 
pelo menos equivalente.

A formação de enfermeiro responsável por 
cuidados gerais estará a cargo dos 
Estados-Membros mas compreende, pelo
menos, um período mínimo de três anos de 
estudos consistindo em 4600 horas de 
ensino teórico e clínico, representando a 
duração do ensino teórico pelo menos um 
terço e a do ensino clínico pelo menos 
metade da duração mínima da formação.

Or. en

Alteração 484
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 22 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31
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Texto da Comissão Alteração

A formação de enfermeiro responsável por 
cuidados gerais compreende, pelo menos, 
três anos de estudos consistindo em 
4600 horas de ensino teórico e clínico, 
representando a duração do ensino teórico 
pelo menos um terço e a do ensino clínico 
pelo menos metade da duração mínima da 
formação. Os Estados-Membros podem 
conceder dispensas parciais a pessoas que 
tenham adquirido parte dessa formação no 
âmbito de outras formações de nível pelo 
menos equivalente.

A formação de enfermeiro responsável por 
cuidados gerais compreende, pelo menos, 
três anos de estudos, que podem 
igualmente ser expressos sob a forma de 
créditos ECTS equivalentes, consistindo 
em 4600 horas de ensino teórico e clínico, 
representando a duração do ensino teórico 
pelo menos um terço e a do ensino clínico 
pelo menos metade da duração mínima da 
formação. Os Estados-Membros podem 
conceder dispensas parciais a pessoas que 
tenham adquirido parte dessa formação no 
âmbito de outras formações de nível pelo 
menos equivalente.

Or. en

Alteração 485
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 22 – ponto 1 – alínea c-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4) A formação teórica corresponde à 
parte da formação em cuidados de 
enfermagem em que o candidato a 
enfermeiro adquire os conhecimentos, as 
aptidões e competências exigidas nos n.ºs 
6 e 7. A formação é administrada por 
enfermeiros docentes e por outras pessoas 
competentes em universidades e 
instituições de ensino superior de nível 
equivalente reconhecido ou em escolas 
profissionais de enfermagem.

Or. en
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Alteração 486
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 – alínea c-B) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 5 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5) O ensino clínico define-se como a 
vertente da formação em enfermagem 
através da qual o candidato a enfermeiro 
aprende, no seio de uma equipa e em 
contacto direto com um indivíduo em bom 
estado de saúde ou doente e/ou uma 
coletividade, a planear, dispensar e 
avaliar os cuidados de enfermagem 
globais requeridos, com base nos 
conhecimentos, aptidões e competências 
adquiridas. O candidato a enfermeiro 
aprende não só a trabalhar em equipa, 
mas também a dirigir uma equipa e a 
organizar os cuidados de enfermagem 
globais, incluindo a educação para a 
saúde destinada a indivíduos e a pequenos 
grupos no seio da instituição de saúde ou 
da coletividade.
Este ensino será ministrado em hospitais 
e outras instituições de saúde e na 
coletividade, sob a responsabilidade de 
enfermeiros docentes e com a cooperação 
e a assistência de outros enfermeiros 
qualificados. Outros profissionais 
qualificados poderão ser integrados no 
processo de ensino.
Os candidatos a enfermeiro participarão 
nas atividades dos serviços em causa, 
desde que tais atividades contribuam para 
a sua formação e lhes permitam aprender 
a assumir as responsabilidades que os 
cuidados de enfermagem implicam.
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Or. en

Alteração 487
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 – alínea d)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

(d) É aditado o n.º 7 seguinte: Suprimido
‘
A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:
a) A adequação dos conhecimentos das 
ciências em que se baseiam os cuidados 
gerais de enfermagem referidos na 
alínea a) do n.º 6, tendo em conta o 
progresso científico e tecnológico e as 
competências necessárias que tais 
conhecimentos devem implicar, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no
domínio da educação;
b) O nível de suficiência da compreensão 
dos conhecimentos referidos na alínea a) 
do n.º 6 e as competências necessárias 
resultantes dessa compreensão, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação;
c) O nível de suficiência da compreensão 
dos conhecimentos referidos na alínea b) 
do n.º 6 e as competências necessárias 
resultantes desses conhecimentos, em 
consonância com o progresso científico e 
a evolução recente no domínio da 
educação;
d) A adequação da experiência clínica 
referida na alínea c) do n.º 6 e as 
competências necessárias resultantes 
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dessa experiência clínica adequada, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação».
’

Or. de

Alteração 488
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 – alínea d-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.° 7 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7) A equivalência pode igualmente ser 
estabelecida através de uma definição 
comum de resultados de aprendizagem. A 
autorização de usar o título profissional é 
concedida quando sejam cumpridas as 
condições de formação e os outros 
requisitos previamente estabelecidos.

Or. de

Alteração 489
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22 – alínea d)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:

A Comissão tem poderes para, após 
consulta prévia de organizações 
profissionais previstas no artigo 58.º-A. 
(novo), mediante a inclusão das suas 
propostas e nos termos do artigo 58.º-A, 
adotar atos delegados no sentido de 
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especificar:

Or. en

Alteração 490
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22 – alínea d)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:

Os títulos de formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais 
comprovam que a pessoa em questão é 
capaz de aplicar, pelo menos, os seguintes 
conhecimentos, aptidões e competências 
fundamentais, independentemente do 
facto de a formação ter tido lugar numa 
universidade, numa instituição de ensino 
superior num nível reconhecido como 
equivalente ou numa escola profissional 
de enfermagem:

Or. en

Alteração 491
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22 – alínea d)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A adequação dos conhecimentos das 
ciências em que se baseiam os cuidados 

(a) Competência para assumir total 
responsabilidade para planificar, 



PE498.002v01-00 56/98 AM\916301PT.doc

PT

gerais de enfermagem referidos na 
alínea a) do n.º 6, tendo em conta o
progresso científico e tecnológico e as 
competências necessárias que tais 
conhecimentos devem implicar, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação;

organizar e administrar cuidados de 
enfermagem no tratamento de pacientes 
com base em conhecimentos e aptidões 
adquiridos nos termos do n.º 6, alíneas a), 
b) e c);

Or. en

Alteração 492
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22 – alínea d)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O nível de suficiência da compreensão 
dos conhecimentos referidos na alínea a) 
do n.º 6 e as competências necessárias 
resultantes dessa compreensão, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação;

(b) Competência para colaborar 
eficazmente com outros agentes do setor 
da saúde, incluindo participação na 
formação prática de profissionais da 
saúde com base nos conhecimentos e 
aptidões adquiridos nos termos do n.º 6, 
alíneas d) e e);

Or. en

Alteração 493
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22 – alínea d)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – parágrafo 7 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) O nível de suficiência da compreensão 
dos conhecimentos referidos na alínea b) 
do n.º 6 e as competências necessárias 
resultantes desses conhecimentos, em 
consonância com o progresso científico e 
a evolução recente no domínio da 
educação;

(c) Competência para dotar indivíduos, 
famílias e grupos dos meios necessários 
para terem estilos de vida saudáveis e 
autonomia com base nos conhecimentos e 
aptidões adquiridos nos termos do n.º 6, 
alíneas a) e b).

Or. en

Alteração 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 22 – alínea d) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A) Em todas as circunstâncias, devem
exigir-se ao enfermeiro responsável por 
cuidados gerais as seguintes competências 
mínimas:
Tomada de decisões
Um enfermeiro tem competência para 
assumir plena responsabilidade pelo 
diagnóstico, planeamento, prestação e 
avaliação dos cuidados de enfermagem, 
ao assistir os doentes, com base nos 
conhecimentos, competências e atitudes 
que adquiriu e desenvolveu durante a sua 
formação, baseados nas melhores provas 
científicas e tendo em conta o código de 
conduta da Enfermagem. 
Cooperação e trabalho de equipa
Um enfermeiro tem competência para 
trabalhar eficazmente em conjunto com 
outros intervenientes no setor da saúde, 
incluindo a supervisão de assistentes de 
enfermagem ou outros trabalhadores do 
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setor da saúde, com base nos 
conhecimentos, competências e atitudes 
que adquiriu e desenvolveu durante a sua 
formação, baseados nas melhores provas 
científicas e tendo em conta o código de 
conduta da Enfermagem. 
Promoção e guia da saúde
Um enfermeiro tem competência para 
capacitar indivíduos, famílias e grupos 
para estilos de vida saudáveis e o 
autocuidado, com base nos 
conhecimentos, competências e atitudes 
que adquiriu e desenvolveu durante a sua 
formação, baseados nas melhores provas 
científicas e tendo em conta o código de 
conduta da Enfermagem. 

Or. es

Alteração 495
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 23-A (novo)
Diretiva 2005/36
Artigo 33 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O artigo 33.º-A é suprimido.

Or. en

Justificação

É necessário suprimir os requisitos específicos exigidos aos enfermeiros romenos e polacos 
responsáveis por cuidados gerais que completaram a sua formação antes da adesão à UE. Os 
enfermeiros romenos participaram em programas de formação contínua organizados pela 
Ordem dos Enfermeiros, das Parteiras e dos Médicos Assistentes no seu próprio país e, por 
conseguinte, as suas competências estão atualizadas. Muitos dos enfermeiros em questão 
completaram uma formação complementar em universidades especializadas, pelo que não 
existem motivos que justifiquem a manutenção destas disposições.
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Alteração 496
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 23 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 33 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No artigo 33.º, o n.º 2 é totalmente 
suprimido.

Or. en

Justificação

Todos os enfermeiros na Polónia têm as mesmas competências, independentemente da sua 
formação ter sido seguida segundo o sistema educativo atual ou anterior. De acordo com as 
disposições legais polacas, os enfermeiros são obrigados a reforçar continuamente os seus 
conhecimentos e competências profissionais. As qualificações obtidas pelos enfermeiros 
polacos antes da adesão do país à UE podem ser, portanto, reconhecidas, com base no 
princípio dos direitos adquiridos, tal como é referido no artigo 23.º da diretiva. Por 
conseguinte, o n.º 2 do artigo 33.º é suprimido.

Alteração 497
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 23 – alínea b-A (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 33 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) As novas disposições, previstas no 
artigo 31.°, n.º 1, não põem em causa os 
direitos adquiridos pelos enfermeiros 
responsáveis por cuidados gerais que 
iniciaram uma formação em resposta aos 
requisitos de formação escolar dez anos 
antes da data de transposição da presente 
diretiva. 
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Or. fr

Alteração 498
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 23 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem reconhecer 
os títulos de formação de enfermeiro 
concedidos na Polónia a enfermeiros que 
tenham completado a formação antes de 1 
de maio de 2004, que não satisfaçam os 
requisitos mínimos de formação 
estabelecidos no artigo 31.º, comprovados 
por um diploma de bacharelato obtido com 
base no programa especial de atualização 
previsto no artigo 11.º da Lei de 20 de abril 
de 2004 que altera a Lei sobre as profissões 
de enfermeiro e parteira e outros atos 
jurídicos (Jornal Oficial da República da 
Polónia de 30 de abril de 2004, n.º 92, 
ponto 885) e no Regulamento do 
Ministério da Saúde, de 12 de abril de 
2010, que altera o Regulamento do 
Ministério da Saúde, de 11 de maio de 
2004, sobre as condições detalhadas de 
ensino ministrado a enfermeiros e parteiras 
que possuam um certificado do ensino 
secundário (exame final — «matura») e 
sejam diplomados de «liceus médicos» ou 
de escolas profissionais de medicina que 
formem enfermeiros e parteiras, (Jornal 
Oficial da República da Polónia de 21 de 
Abril de 2010, n.º 65, ponto 420), com o 
objetivo de verificar se o interessado 
possui um nível de conhecimentos e 
competências comparável ao dos 
enfermeiros que possuem as qualificações 
enumeradas, para a Polónia, no ponto 
5.2.2. do anexo V.

3. Os Estados Membros devem reconhecer 
os títulos de formação de enfermeiro 
concedidos na Polónia a enfermeiros que 
tenham completado a formação antes de 1 
de maio de 2004, que não satisfaçam os 
requisitos mínimos de formação 
estabelecidos no artigo 31.º, comprovados 
por um diploma de bacharelato obtido com 
base no programa especial de atualização 
previsto no artigo 11.º da Lei de 20 de abril 
de 2004 que altera a Lei sobre as profissões 
de enfermeiro e parteira e outros atos 
jurídicos (Jornal Oficial da República da 
Polónia de 30 de abril de 2004, n.º 92, 
ponto 885) e no Regulamento do 
Ministério da Saúde, de 11 de maio de 
2004, sobre as condições detalhadas de 
ensino ministrado a enfermeiros e 
parteiras que possuam um certificado de 
ensino secundário (exame final -
"matura") e sejam diplomados de "liceus 
médicos" ou de escolas profissionais de 
medicina que formem enfermeiros e 
parteiras (Jornal Oficial da República da 
Polónia de 13 de maio de 2004, n.º 110, 
ponto 1170, sem alterações), substituído 
pelo artigo 55.º, n.º 2 da Lei sobre as 
profissões de enfermeiro e parteira de 15 
de julho de 2011 (Jornal Oficial da 
República da Polónia de 23 de agosto de 
2011, n.º 174, ponto 1039) e no
Regulamento do Ministério da Saúde, de 
11 de junho de 2012, sobre as condições 
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detalhadas de cursos do ensino superior 
ministrados a enfermeiros e parteiras que 
possuam um certificado do ensino 
secundário (exame final — «matura») e 
sejam diplomados de escolas secundárias 
ou pós-secundárias de medicina que 
formem enfermeiros e parteiras, (Jornal 
Oficial da República da Polónia de 6 de 
julho de 2012, ponto 770), com o objetivo 
de verificar se o interessado possui um 
nível de conhecimentos e competências 
comparável ao dos enfermeiros que 
possuem as qualificações enumeradas, para 
a Polónia, no ponto 5.2.2. do anexo V.

Or. en

Alteração 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 24 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 34 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

«A formação de base de dentista deve 
compreender um mínimo de cinco anos de 
estudos teóricos e práticos a tempo inteiro, 
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, 
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 
orientação de uma universidade e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.3.1 do anexo V.

A formação de base de dentista deve 
compreender um mínimo de cinco anos 
consistindo em, pelo menos, 5 000 horas 
de estudos teóricos e práticos a tempo 
inteiro, que podem igualmente ser 
expressos a título complementar sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, 
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 
orientação de uma universidade e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.3.1 do anexo V.

Or. de

Justificação

A distribuição dos créditos ECTS é muito diferente em toda a Europa. A informação em 
ECTS não pode, por isso, substituir os outros critérios, sendo apenas fornecida a título 
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adicional.

Alteração 500
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 24 – alínea f)
Diretiva 2005/36
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A formação de base de dentista deve 
compreender um mínimo de cinco anos de 
estudos teóricos e práticos a tempo inteiro, 
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, 
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 
orientação de uma universidade e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.3.1 do anexo V.

A formação de base de dentista deve 
compreender um mínimo de cinco anos de 
estudos teóricos e práticos a tempo inteiro, 
que podem, a título complementar, ser 
expressos sob a forma de créditos ECTS 
equivalentes, representando, pelo menos, 
5000 horas de estudos teóricos e práticos
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 
orientação de uma universidade e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.3.1 do anexo V. Os 
Estados-Membros podem conceder 
dispensas parciais a pessoas que tenham 
adquirido parte dessa formação no âmbito 
de outras formações de nível pelo menos 
equivalente e que tenham abordado os 
conteúdos exigidos no Anexo V, ponto 
5.3.1.

Or. en

Justificação

A alteração visa especificar a duração da formação, a fim de evitar o reconhecimento de 
diplomas obtidos através de programas de formação desprovidos de conteúdos. A referência 
aos créditos ECTS deve ser complementar e não deve substituir o número de anos, visto não 
existir uma abordagem uniforme ao sistema de créditos ECTS. A fim de evitar uma 
duplicação, é igualmente razoável reconhecer formações anteriores em outras matérias que 
sejam pertinentes. Esta disposição está já prevista para os enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais.
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Alteração 501
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 24 – alínea f)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 34 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

A formação de base de dentista deve 
compreender um mínimo de cinco anos de 
estudos teóricos e práticos a tempo inteiro,
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, 
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 
orientação de uma universidade e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.3.1 do anexo V.

A formação de base de dentista deve 
compreender um mínimo de cinco anos e, 
pelo menos, 5000 horas de estudos 
teóricos e práticos a tempo inteiro, que 
podem igualmente ser expressos sob a 
forma de 300 créditos ECTS equivalentes, 
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 
orientação de uma universidade e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.3.1 do anexo V.

Or. en

Alteração 502
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 24-A – alínea a) (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 34 – n.º 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A formação de base de dentista deve 
compreender um mínimo de cinco anos 
ou 5000 horas de estudos teóricos e 
práticos a tempo inteiro, que podem 
igualmente ser expressos sob a forma de 
créditos ECTS equivalentes, ministrados 
numa universidade ou instituto superior 
de nível equivalente ou sob a orientação 
de uma universidade e que correspondam, 
pelo menos, ao programa constante do 
ponto 5.3.1 do anexo V. Os Estados-
Membros podem conceder dispensas 
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parciais a pessoas cujas qualificações 
anteriores tenham sido adquiridas no 
âmbito de outras formações de nível pelo 
menos equivalente e que tenham 
abordado os conteúdos exigidos no Anexo 
V, ponto 5.3.1.

Or. en

Alteração 503
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 24 – alínea f)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados 
com vista à adaptação da lista constante do 
ponto 5.1.3 do anexo V ao progresso 
científico e técnico.

A Comissão tem poderes para, após 
consulta prévia de organizações 
profissionais previstas no artigo 58.º-A. 
(novo), mediante a inclusão das suas 
propostas e nos termos do artigo 58.º-A, 
adotar atos delegados com vista à 
adaptação da lista constante do ponto 5.1.3 
do anexo V ao progresso científico e 
técnico.

Or. en

Alteração 504
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 24 – alínea a-A) (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

a-A) O último parágrafo do nº 3 passa a 
ter a seguinte redação:
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Esta formação permitirá adquirir as 
competências necessárias para exercer 
todas atividades inerentes à promoção da 
saúde e à prevenção específica, ao nível 
individual e da comunidade, do 
diagnóstico e tratamento, incluindo a 
reabilitação anatómica e funcional de 
todas as patologias e anomalias dos 
tecidos duros e moles da cavidade bucal e 
das partes adjacentes e do sistema 
estomatognático.

Or. en

Justificação

Atualização dos requisitos aplicáveis à formação dentária a fim de os adaptar às práticas 
atuais.

Alteração 505
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 24 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

"4. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados no sentido de especificar:

A Comissão tem poderes para, após 
consulta prévia de organizações 
profissionais previstas no artigo 58.º-A. 
(novo), mediante a inclusão das suas 
propostas e nos termos do artigo 58.º-A, 
adotar atos delegados no sentido de 
especificar:

Or. en

Alteração 506
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 24 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 34 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o n.º 4 seguinte: Suprimido
‘
A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:
a) A adequação dos conhecimentos das 
ciências em que assenta a atividade de 
dentista e o nível de compreensão dos 
métodos científicos referidos na alínea a) 
do n.º 3, bem como as competências 
necessárias resultantes desse nível de 
conhecimentos e compreensão, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação;
b) A adequação dos conhecimentos 
referidos na alínea b) do n.º 3 e as 
competências necessárias resultantes 
desse nível de conhecimentos, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação;
c) A adequação dos conhecimentos dos 
conhecimentos referidos na alínea c) do 
n.º 3 e as competências necessárias 
resultantes desse nível, em consonância 
com o progresso científico e tecnológico;
d) A adequação dos conhecimentos das 
disciplinas e métodos clínicos referidos na 
alínea d) do n.º 3 e as competências 
necessárias deles resultantes, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
e) A adequação da experiência clínica 
referida na alínea e) do n.º 3, em 
consonância com a evolução recente no 
domínio da educação.».
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’

Or. de

Alteração 507
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 25 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 35 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

«Os cursos de dentista especialista a tempo 
inteiro devem ter a duração mínima de três 
anos, que podem igualmente ser expressos 
sob a forma de créditos ECTS 
equivalentes, sob a orientação das 
autoridades ou organismos competentes. 
Implicam a participação pessoal do dentista 
candidato a especialista na atividade e nas 
responsabilidades do estabelecimento em 
causa.».

«Os cursos de dentista especialista a tempo 
inteiro devem ter a duração mínima de três 
anos, que podem igualmente ser expressos 
a título complementar sob a forma de 
créditos ECTS equivalentes, sob a 
orientação das autoridades ou organismos 
competentes. Implicam a participação 
pessoal do dentista candidato a especialista 
na atividade e nas responsabilidades do 
estabelecimento em causa.

Or. de

Justificação

A distribuição dos créditos ECTS é muito diferente em toda a Europa. A informação em 
ECTS não pode, por isso, substituir os outros critérios, sendo apenas fornecida a título 
adicional.

Alteração 508
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 25 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 35 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão tem poderes para, nos 4. A Comissão tem poderes para, após 
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termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados com vista à adaptação do 
período mínimo de formação referido no 
n.º 2 ao progresso científico e técnico.

consulta prévia de organizações 
profissionais previstas no artigo 58.º-A. 
(novo) e mediante a inclusão das suas 
propostas e nos termos do artigo 58.º-A, 
adotar atos delegados com vista à 
adaptação do período mínimo de formação 
referido no n.º 2 ao progresso científico e 
técnico.

Or. en

Alteração 509
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 25 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 35 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de incluir, no ponto 5.3.3 do 
anexo V, novas especializações dentárias 
comuns a pelo menos um terço dos 
Estados-Membros, tendo em vista a 
atualização da presente diretiva à luz da 
evolução das legislações nacionais.

A Comissão tem poderes para, após 
consulta prévia de organizações 
profissionais previstas no artigo 58.º-A. 
(novo), mediante a inclusão das suas 
propostas e nos termos do artigo 58.º-A, 
adotar atos delegados no sentido de incluir, 
no ponto 5.1.3 do anexo V, novas 
especializações dentárias comuns a pelo 
menos um terço dos Estados-Membros, 
tendo em vista a atualização da presente 
diretiva à luz da evolução das legislações 
nacionais.

Or. en

Alteração 510
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 25-A (novo)Diretiva 2005/36/CE
Artigo 36 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

(25-A) O n.° 3 do artigo 36.° passa a ter a 
seguinte redação:
3. Os Estados-Membros asseguram que os 
dentistas disponham, de um modo geral, 
das competências necessárias para 
exercer as atividades inerentes à 
promoção da saúde e à prevenção 
específica, ao nível individual e da 
comunidade, do diagnóstico e tratamento, 
incluindo a reabilitação anatómica e 
funcional de todas as patologias e 
anomalias dos tecidos duros e moles da 
cavidade bucal e partes adjacentes e do 
sistema estomatognático, tendo em devida 
conta as disposições regulamentares e as 
normas deontológicas que regem a 
profissão nas datas de referência 
indicadas no Anexo V, ponto 5.3.2.

Or. en

Justificação

Atualização das atividades exercidas pelos dentistas. Estas atividades já são exercidas 
atualmente.

Alteração 511
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 26 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«A formação de veterinário compreende 
um mínimo de cinco anos de estudos 
teóricos e práticos a tempo inteiro, que 
podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, 
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 

A formação de base de dentista deve 
compreender um mínimo de cinco anos de 
estudos teóricos e práticos a tempo inteiro, 
que podem igualmente ser expressos a 
título complementar sob a forma de 
créditos ECTS equivalentes, ministrados 
numa universidade ou instituto superior de 
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orientação de uma universidade, e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.4.1 do anexo V.

nível equivalente ou sob a orientação de 
uma universidade e que correspondam, 
pelo menos, ao programa constante do 
ponto 5.3.1 do anexo V.

Or. de

Alteração 512
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 26 – alínea f)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados 
com vista à adaptação da lista constante do 
ponto 5.4.1. do anexo V ao progresso 
científico e técnico.

A Comissão tem poderes para, após 
consulta prévia de organizações 
profissionais previstas no artigo 58.º-A. 
(novo), mediante a inclusão das suas 
propostas e nos termos do artigo 58.º-A, 
adotar atos delegados com vista à 
adaptação da lista constante do ponto 5.4.1. 
do anexo V ao progresso científico e 
técnico.

Or. en

Alteração 513
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 26 – alínea a-A (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 38 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

a-A) O n.º 3 passa a ter a seguinte 
redação:
«3. A formação de veterinário garante que 
o interessado adquiriu os conhecimentos e
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as competências seguintes:
a) Conhecimentos adequados das ciências 
em que assentam as atividades de 
veterinário;
b) Conhecimentos adequados da estrutura 
e funções dos animais de boa saúde, da 
sua criação, reprodução, higiene em 
geral, bem como da sua alimentação, 
incluindo da tecnologia aplicada no 
fabrico e conservação dos alimentos que 
correspondem às suas necessidades;
c) Conhecimentos adequados nos 
domínios do comportamento e da proteção 
dos animais;
d) Conhecimentos adequados das causas, 
natureza, desenvolvimento, efeitos, 
diagnóstico e tratamento das doenças dos 
animais, quer sejam considerados 
individualmente, quer em grupo; entre 
estes, um conhecimento especial das 
doenças transmissíveis ao homem;
e) Conhecimentos adequados de medicina 
preventiva;
f) Competências necessárias à recolha, 
acondicionamento, conservação e 
transporte de amostras, à realização de 
análises laboratoriais elementares e à 
interpretação dos resultados de análises; 
g) Conhecimentos adequados da higiene e 
da tecnologia aplicada na obtenção, 
fabrico e colocação no mercado dos 
produtos alimentares animais ou de 
origem animal destinados ao consumo 
humano, facultando as competências 
necessárias à compreensão e explicação 
das boas práticas de higiene nas 
explorações agrícolas, assim como à 
participação na inspeção sanitária ante e 
post mortem; 
h) Conhecimentos dos princípios gerais de 
epidemiologia descritiva, facultando as 
competências necessárias à participação 
num inquérito epidemiológico; 
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i) Competências necessárias à 
participação em programas de prevenção 
ou controlo das doenças zoonóticas, 
contagiosas, emergentes ou reemergentes; 
j) Competências necessárias à utilização 
responsável e razoável de produtos 
veterinários destinados à prevenção, 
tratamento, controlo ou erradicação de 
agentes prejudiciais aos animais ou de 
doenças dos animais, a fim de evitar os 
riscos de resistência como a resistência 
aos antibióticos, garantir a segurança da 
cadeia alimentar e a proteção do ambiente 
e da saúde dos animais; 
k) Conhecimentos das restrições 
sanitárias quanto à remoção e tratamento 
dos cadáveres e dos resíduos de atividades 
de cuidados de saúde com risco infeccioso 
e competências necessárias à realização 
de operações de esterilização de material e 
de atos cirúrgicos em condições de 
assepsia adaptada; 
l) Competências necessárias à certificação 
do estatuto sanitário de animais ou 
grupos de animais em relação a doenças, 
no respeito da ética e da deontologia; 
m) Conhecimentos adequados das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas relativas às matérias 
acima mencionadas;
n) Experiência clínica e prática adequada 
sob orientação apropriada.»

Or. fr

Alteração 514
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 26 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 38 – n.° 4
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Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o n.º 4 seguinte: Suprimido
‘
A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:
a) A adequação dos conhecimentos 
científicos referidos na alínea a) do n.º 3 e 
as competências necessárias resultantes 
desse nível de conhecimentos, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
b) A adequação dos conhecimentos da 
estrutura e das funções dos animais de 
boa saúde referidos na alínea b) do n.º 3 e 
as competências necessárias que esse
nível de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
c) A adequação dos conhecimentos nos 
domínios do comportamento, da proteção 
e das doenças dos animais referidos nas 
alíneas c) e d) do n.º 3, bem como as 
competências necessárias que esse nível 
de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
d) A adequação dos conhecimentos de 
medicina preventiva referidos na alínea e) 
do n.º 3 e as competências necessárias que 
esse nível de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
e) A adequação dos conhecimentos 
referidos na alínea f) do n.º 3 e as 
competências necessárias que esse nível 
de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e
tecnológico;
f) A adequação dos conhecimentos 
decorrentes da experiência clínica e 
prática referida na alínea h) do n.º 3 e as 
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competências necessárias que esse nível 
de conhecimentos implica, em 
consonância com a evolução recente no 
domínio da educação.».
’

Or. de

Alteração 515
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 26 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:

A Comissão tem poderes para, após 
consulta prévia de organizações 
profissionais previstas no artigo 58.º-A. 
(novo), mediante a inclusão das suas 
propostas e nos termos do artigo 58.º-A, 
adotar atos delegados no sentido de 
especificar:

Or. en

Alteração 516
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 27 – alínea f)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 40 – n.° 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de alterar a lista constante do 
ponto 5.5.1 do anexo V, com vista à sua 
adaptação ao progresso educativo, 

A Comissão tem poderes para, após 
consulta prévia de organizações 
profissionais previstas no artigo 58.º-A. 
(novo), mediante a inclusão das suas 
propostas e nos termos do artigo 58.º-A, 
adotar atos delegados no sentido de alterar 
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científico e técnico.». a lista constante do ponto 5.5.1 do anexo 
V, com vista à sua adaptação ao progresso 
educativo, científico e técnico.

Or. en

Alteração 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 27 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 40 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Conclusão, pelo menos, dos 12 anos da 
formação escolar geral, ou posse de um 
certificado comprovativo da aprovação em 
exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de parteiras, para a via I;

a) Conclusão, pelo menos, dos 12 anos da 
formação escolar geral, ou geral e 
profissional, ou posse de um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de parteiras, para a via I;

Or. fi

Alteração 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 27 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 40 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Conclusão, pelo menos, dos 12 anos da 
formação escolar geral, ou posse de um 
certificado comprovativo da aprovação em 
exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de parteiras, para a via I;

a) Conclusão, pelo menos, dos 10 anos da 
formação escolar geral, ou posse de um 
certificado comprovativo da aprovação em 
exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de parteiras, para a via I;

Or. de
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Alteração 519
Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 27 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 40 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Conclusão, pelo menos, dos 12 anos da 
formação escolar geral, ou posse de um 
certificado comprovativo da aprovação em 
exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de parteiras, para a via I;

a) Conclusão, pelo menos, dos 10 anos da 
formação escolar geral, ou posse de um 
certificado comprovativo da aprovação em 
exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de parteiras, para a via I; Fica, 
no entanto, ressalvada a possibilidade de 
os Estados-Membros exigirem a nível 
nacional mais anos de formação escolar 
geral como condição de acesso à 
formação;

Or. de

Justificação

Não é através de uma formação escolar prolongada que se pode fazer face às crescentes 
exigências do setor da saúde, mas sim através de uma melhor formação profissional. As 
diversas tradições educacionais nacionais tornam impossível a comparação da formação 
escolar nos países europeus. Mesmo perante a ameaça da escassez de pessoal especializado 
no setor da saúde, os sistemas educativos dos Estados-Membros resultam de um 
desenvolvimento histórico, pelo que devem ser respeitados e não podem ser 
desnecessariamente destruídos.

Alteração 520
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 27 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 40 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Conclusão, pelo menos, dos 12 anos da 
formação escolar geral, ou posse de um 
certificado comprovativo da aprovação em 

a) Conclusão, pelo menos, dos 10 anos da 
formação escolar geral, ou posse de um 
certificado comprovativo da aprovação em 
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exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de parteiras, para a via I;

exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de parteiras, para a via I;

Or. de

Alteração 521
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 27 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:

A Comissão tem poderes para, após 
consulta prévia de organizações 
profissionais previstas no artigo 58.º-A. 
(novo), mediante a inclusão das suas 
propostas e nos termos do artigo 58.º-A, 
adotar atos delegados no sentido de 
especificar:

Or. en

Alteração 522
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 28
Diretiva 2005/36
Artigo 41 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Formação a tempo inteiro de parteira 
de, pelo menos, três anos;

(a) Formação a tempo inteiro de parteira 
de, pelo menos, três anos, que conte, pelo 
menos, com 5000 horas de ensino teórico 
e prático, que podem, a título 
complementar, ser expressos em créditos 
ECTS equivalentes. Os Estados-Membros 
podem conceder dispensas parciais a 
pessoas que tenham adquirido parte dessa 
formação no âmbito de outras formações 
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de nível pelo menos equivalente;

Or. en

Justificação

Disposição relativa às dispensas parciais alargada às parteiras. A referência aos créditos 
ECTS deve ser um complemento e não uma solução alternativa.

Alteração 523
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 28
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 41 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Formação a tempo inteiro de parteira de, 
pelo menos, três anos;

a) Formação a tempo inteiro de parteira de, 
pelo menos, três anos, compreendendo, 
pelo menos, 5000 horas de ensino teórico 
e prático, das quais pelo menos um terço 
de prática clínica direta, que podem 
igualmente ser expressas em créditos 
ECTS equivalentes;

Or. fr

Alteração 524
Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 28 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 41 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) subordinada à posse de um diploma, 
certificado ou outro título que confira 
acesso aos estabelecimentos universitários 
ou de ensino superior, ou, se assim não 
for, que garanta um nível equivalente de 
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conhecimentos, ou

Or. de

Justificação

As regras estabelecidas na Diretiva 2005/36/CE constituem já uma prática bem estabelecida 
e devem continuar a ser válidas.

Alteração 525
Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 28 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 41 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) seguida de uma prática profissional de 
dois anos, pela qual será passada uma 
declaração nos termos do n.º 2;

Or. de

Justificação

As regras estabelecidas na Diretiva 2005/36/CE constituem já uma prática bem estabelecida 
e devem continuar a ser válidas.

Alteração 526
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 28
Diretiva 2005/36
Artigo 41 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Formação a tempo inteiro de parteira 
de, pelo menos, dois anos ou 3600 horas, 
subordinada à posse do título de formação 
de enfermeiro responsável por cuidados 
gerais constante do ponto 5.2.2 do 

(b) Formação a tempo inteiro de parteira 
de, pelo menos, dois anos ou 3600 horas, 
que podem, a título complementar, ser 
expressas em créditos ECTS equivalentes, 
subordinada à posse do título de formação 
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anexo V; de enfermeiro responsável por cuidados 
gerais constante do ponto 5.2.2 do 
anexo V. Os Estados-Membros podem 
conceder dispensas parciais a pessoas que 
tenham adquirido parte dessa formação 
no âmbito de outras formações cujo nível 
seja, pelo menos, equivalente.

Or. en

Alteração 527
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 28
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 41 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Formação a tempo inteiro de parteira 
de, pelo menos, 18 meses ou 3000 horas, 
subordinada à posse do título de formação 
de enfermeiro responsável por cuidados 
gerais constante do ponto 5.2.2 do anexo V 
e seguida de uma prática profissional de 
um ano, pela qual tenha sido emitido um 
certificado nos termos do n.º 2.

(c) Formação a tempo inteiro de parteira 
de, pelo menos, 18 meses ou 3000 horas, 
que podem, a título complementar, ser 
expressas em créditos ECTS equivalentes, 
subordinada à posse do título de formação 
de enfermeiro responsável por cuidados 
gerais constante do ponto 5.2.2 do anexo V 
e seguida de uma prática profissional de 
um ano, pela qual tenha sido emitido um 
certificado nos termos do n.º 2. Os 
Estados-Membros podem conceder 
dispensas parciais a pessoas que tenham 
adquirido parte dessa formação no âmbito 
de outras formações cujo nível seja, pelo 
menos, equivalente.

Or. en

Justificação

Em consonância com as alterações anteriores.

Alteração 528
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 29-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 43-A

Texto da Comissão Alteração

(29-A) O artigo 43.º-A é suprimido.

Or. en

Justificação

Em consonância com a alteração sobre os enfermeiros romenos responsáveis pelos cuidados
gerais ao abrigo do regime de direitos adquiridos.

Alteração 529
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 29-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 43 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

(29-A) No artigo 43.º, o terceiro parágrafo 
é totalmente suprimido.

Or. en

Alteração 530
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 29-B (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 43 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

(29-B) O n.º 4 do artigo 43.º deve ser 
alterado do seguinte modo:
Os Estados Membros devem reconhecer 
os títulos de formação de parteira 
concedidos na Polónia a parteiras que 
tenham completado a formação antes de 1 
de maio de 2004, que não satisfaçam os 
requisitos mínimos de formação 
estabelecidos no artigo 40.º, comprovados 
por um diploma de bacharelato obtido 
com base no programa especial de 
atualização previsto no artigo 11.º da Lei 
de 20 de abril de 2004 que altera a Lei 
sobre as profissões de enfermeiro e 
parteira e outros atos jurídicos (Jornal 
Oficial da República da Polónia de 30 de 
abril de 2004, n.º 92, ponto 885) e no 
Regulamento do Ministério da Saúde, de 
11 de maio de 2004, sobre as condições 
detalhadas de ensino ministrado a 
enfermeiros e parteiras que possuam um 
certificado de ensino secundário (exame 
final - "matura") e sejam diplomados de 
"liceus médicos" ou de escolas 
profissionais de medicina que formem 
enfermeiros e parteiras (Jornal Oficial da 
República da Polónia de 13 de maio de 
2004, n.º 110, ponto 1170, sem 
alterações), substituído pelo artigo 55.º, 
n.º 2 da Lei de 15 de julho de 2011 sobre 
as profissões de enfermeiro e parteira  
(Jornal Oficial da República da Polónia 
de 23 de agosto de 2011, n.º 174, ponto 
1039) e no Regulamento do Ministério da 
Saúde, de 14 de junho de 2012, sobre as 
condições detalhadas de cursos do ensino 
superior ministrados a enfermeiros e 
parteiras que possuam um certificado do 
ensino secundário (exame final —
«matura») e sejam diplomados de escolas 
secundárias ou pós-secundárias de 
medicina que formem enfermeiros e 
parteiras, (Jornal Oficial da República da 
Polónia de 6 de julho de 2012, ponto 770), 
com o objetivo de verificar se o 
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interessado possui um nível de 
conhecimentos e competências 
comparável ao das parteiras que possuem 
as qualificações enumeradas, para a 
Polónia, no ponto 5.5.2. do anexo V.

Or. en

Alteração 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 30 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 44 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

O título de formação de farmacêutico 
sanciona uma formação de, pelo menos, 
cinco anos, que podem igualmente ser 
expressos sob a forma de créditos ECTS 
equivalentes, dos quais, no mínimo:

O título de formação de farmacêutico 
sanciona uma formação de, pelo menos, 
cinco anos, que podem igualmente ser 
expressos a título complementar sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, dos 
quais, no mínimo:

Or. de

Justificação

A distribuição dos créditos ECTS é muito diferente em toda a Europa. A informação em 
ECTS não pode, por isso, substituir os outros critérios, sendo apenas fornecida a título 
adicional.

Alteração 532
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 30 – alínea f)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 44 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No fim do ensino teórico e prático, seis (b) Durante ou no fim do ensino teórico e 
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meses de estágio em farmácia aberta ao 
público ou num hospital, sob a orientação 
do serviço farmacêutico desse hospital.

prático, seis meses de estágio em farmácia 
aberta ao público ou num hospital, sob a 
orientação do serviço farmacêutico desse 
hospital.

Or. en

Alteração 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 30 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 44 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No fim do ensino teórico e prático, seis 
meses de estágio em farmácia aberta ao 
público ou num hospital, sob a orientação 
do serviço farmacêutico desse hospital.

b) No âmbito do ensino teórico e prático, 
seis meses de estágio em farmácia aberta 
ao público ou num hospital, sob a 
orientação do serviço farmacêutico desse 
hospital.

Or. fi

Alteração 534
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 30 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 44 

Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o n.º 4 seguinte: Suprimido
‘
A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:
a) A adequação dos conhecimentos dos 
medicamentos e substâncias utilizadas no 
respetivo fabrico referidos na alínea a) do 
n.º 3 e as competências necessárias que 
esse nível de conhecimentos implica, em 
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consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
b) A adequação dos conhecimentos 
referidos na alínea b) do n.º 3 e as 
competências necessárias que esse nível 
de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
c) A adequação dos conhecimentos 
referidos na alínea c) do n.º 3 e as 
competências necessárias que esse nível 
de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
d) A adequação dos conhecimentos que 
permitam avaliar os dados científicos 
referidos na alínea d) do n.º 3 e as 
competências necessárias que esse nível 
de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico.».
’

Or. de

Alteração 535
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 30 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:

A Comissão tem poderes para, após 
consulta prévia de organizações 
profissionais previstas no artigo 58.º-A.
(novo), mediante a inclusão das suas 
propostas e nos termos do artigo 58.º-A, 
adotar atos delegados no sentido de 
especificar:

Or. en
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Alteração 536
Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 31 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 45 – n.° 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Gestão medicamentosa, assim como 
informação e aconselhamento sobre 
medicamentos e esclarecimento de 
questões de saúde.

Or. de

Justificação

A área de atividade de um farmacêutico evoluiu e deve por isso ser adaptada. Durante um 
tratamento medicamentoso é igualmente importante manter um determinado estilo de vida, 
para que o medicamento produza os efeitos desejados. O farmacêutico tem aqui um papel 
importante no esclarecimento dos doentes.

Alteração 537
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A duração da formação de arquiteto 
deve ser de pelo menos seis anos, que 
podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes. A 
formação num Estado-Membro deve 
compreender um dos componentes 
seguintes:

1. A duração da formação de arquiteto 
deve ser de pelo menos seis anos. A 
formação num Estado-Membro deve 
compreender um dos componentes 
seguintes:

Or. de
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Alteração 538
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. A duração da formação de arquiteto 
deve ser de pelo menos seis anos, que 
podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes. A 
formação num Estado-Membro deve 
compreender um dos componentes 
seguintes:

1. A duração da formação de arquiteto 
deve ser de pelo menos seis anos, que 
podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes. A 
formação num Estado-Membro deve 
compreender um dos ou ambos os
componentes seguintes:

Or. en

Alteração 539
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.° 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos dois anos;

(a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro, que podem igualmente ser 
expressos em créditos ECTS, numa 
universidade ou estabelecimento de ensino 
comparável, formação que deve ser 
comprovada pela aprovação num exame de 
nível universitário, e um estágio 
profissional supervisionado obrigatório de 
pelo menos dois anos formalizado num 
certificado de formação;

Or. en
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Justificação

A referência à utilização de créditos ECTS para avaliar a duração de um estágio deve 
aplicar-se exclusivamente aos estudos universitários. A fim de enfatizar o caráter obrigatório 
do estágio, o mesmo deve culminar na emissão de um certificado por parte da autoridade 
competente.

Alteração 540
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos dois anos;

(a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional de 
pelo menos dois anos;

Or. en

Alteração 541
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos dois anos;

a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro (que podem igualmente ser 
expresso em créditos de ensino ECTS 
equivalentes) numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
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universitário que confira uma 
qualificação formal, e um estágio 
profissional de pelo menos dois anos para 
a formação prática que confira uma 
qualificação profissional;

Or. de

Alteração 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos dois anos;

a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro (que podem igualmente ser 
expressos sob a forma de créditos ECTS 
equivalentes) numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário que confira uma qualificação 
formal, e um estágio profissional de pelo 
menos dois anos para a formação prática 
que permita obter experiência 
profissional;

Or. de

Justificação

Esta disposição tem como objetivo reforçar a condição do reconhecimento automático do 
estágio, que, de modo geral, deve ser independente do período de formação de dois anos. 
Dado que há poucos estágios remunerados neste setor, os diplomados também devem ter a 
oportunidade de ganhar experiência de trabalho através de estágios não remunerados e de se 
inscrever como arquitetos.

Alteração 543
Pablo Arias Echeverría
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos dois anos;

a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário;

Or. es

Alteração 544
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos dois anos;

a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional de 
pelo menos dois anos, inserido no quadro 
de um curso de formação para acesso a 
uma profissão regulamentada e que 
condicione a validade do título de 
formação;

Or. fr

Alteração 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos um ano.»

(b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional de 
pelo menos um ano.»

Or. en

Alteração 546
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos um ano.»

(b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional de 
pelo menos um ano.»

Or. en

Alteração 547
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.° 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos um ano.»

b) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro (que podem igualmente ser 
expressos a titulo complementar sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes) 
numa universidade ou estabelecimento de 
ensino comparável, formação que deve ser 
comprovada pela aprovação num exame de 
nível universitário que confira uma 
qualificação formal, e um estágio 
profissional de pelo menos um ano para a 
formação prática que confira uma 
qualificação profissional;

Or. de

Alteração 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos um ano.»

b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário.»

Or. es

Alteração 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos um ano.»

b) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro (que podem igualmente ser 
expressos sob a forma de créditos ECTS 
equivalentes) numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário que confira uma 
qualificação formal, e um estágio 
profissional de pelo menos um ano para a 
formação prática que confira uma 
qualificação profissional;

Or. de

Justificação

Esta disposição tem como objetivo reforçar a condição do reconhecimento automático do 
estágio, que, de modo geral, deve ser independente do período de formação de dois anos.  
Dado que há poucos estágios remunerados neste setor, os diplomados também devem ter a 
oportunidade de ganhar experiência de trabalho através de estágios não remunerados e de se 
inscrever como arquitetos.

Alteração 550
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos um ano.»

b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário.»



PE498.002v01-00 94/98 AM\916301PT.doc

PT

Or. es

Alteração 551
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos um ano.»

b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional de 
pelo menos um ano, inserido no quadro de 
um curso de formação para acesso a uma 
profissão regulamentada e que condicione 
a validade do título de formação.»

Or. fr

Alteração 552
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O estágio profissional remunerado tem 
de ser efetuado num Estado-Membro, sob 
a orientação de uma pessoa que ofereça 
garantias suficientes em termos de 
capacidade para ministrar formação 
prática, e após a conclusão dos estudos 
referidos no n.º 1. A realização do estágio 
remunerado deve ser comprovada por um 
certificado, que acompanha o título de 

Suprimido
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formação.

Or. es

Justificação

Devem eliminar-se as referências aos estágios remunerados porque em Espanha não existe 
qualquer tradição neste sentido e a atual conjuntura económica impede o lançamento de um 
novo modelo. O caráter indeterminado da diretiva em relação aos estágios remunerados cria 
numerosos problemas de aplicação. Por conseguinte, se se optar por manter esta referência, 
a diretiva deve especificar se os estágios são remunerados segundo alguma tabela e se existe 
ou não obrigação por parte do Estado de suportar todas as despesas da segurança social. 

Alteração 553
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O estágio profissional remunerado tem 
de ser efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de uma pessoa que ofereça 
garantias suficientes em termos de 
capacidade para ministrar formação 
prática, e após a conclusão dos estudos 
referidos no n.º 1. A realização do estágio 
remunerado deve ser comprovada por um 
certificado, que acompanha o título de 
formação.

3. O estágio profissional é efetuado num 
Estado-Membro, sob a orientação de uma 
pessoa que ofereça garantias suficientes em 
termos de capacidade para ministrar 
formação prática, e após a conclusão dos 
estudos referidos no n.º 1. A realização do 
estágio remunerado é comprovada por um 
certificado, que acompanha o título de 
formação.

Or. en

Justificação

A referência à remuneração deve ser suprimida.

Alteração 554
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O estágio profissional remunerado tem 
de ser efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de uma pessoa que ofereça 
garantias suficientes em termos de
capacidade para ministrar formação 
prática, e após a conclusão dos estudos 
referidos no n.º 1. A realização do estágio 
remunerado deve ser comprovada por um 
certificado, que acompanha o título de 
formação.

3. O estágio profissional tem de ser 
efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação ou a direção de um arquiteto ou 
de um organismo designado para o efeito 
por uma autoridade competente que 
procedeu a uma verificação adequada da 
sua capacidade para ministrar formação 
prática. A realização do estágio deve ser 
comprovada por um certificado oficial 
emitido por uma autoridade competente, 
que acompanha o título de formação 
formal.

Or. de

Alteração 555
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O estágio profissional remunerado tem 
de ser efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de uma pessoa que ofereça 
garantias suficientes em termos de 
capacidade para ministrar formação 
prática, e após a conclusão dos estudos 
referidos no n.º 1. A realização do estágio 
remunerado deve ser comprovada por um 
certificado, que acompanha o título de 
formação.

3. O estágio profissional remunerado tem 
de ser efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação ou a direção de um arquiteto ou 
de uma pessoa ou organismo designado 
para o efeito por uma autoridade 
competente que procedeu a uma 
verificação adequada da sua capacidade 
para ministrar formação prática. A 
realização do estágio deve ser comprovada 
por um certificado emitido por uma 
autoridade competente, que acompanha o 
título de formação formal.

Or. de
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Alteração 556
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O estágio profissional remunerado tem 
de ser efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de uma pessoa que ofereça 
garantias suficientes em termos de 
capacidade para ministrar formação 
prática, e após a conclusão dos estudos 
referidos no n.º 1. A realização do estágio 
remunerado deve ser comprovada por um 
certificado, que acompanha o título de 
formação.

3. O estágio profissional tem de ser 
efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de uma pessoa que ofereça 
garantias suficientes em termos de 
capacidade para ministrar formação 
prática, e após a conclusão dos estudos 
referidos no n.º 1. A realização do estágio 
deve ser comprovada por um certificado, 
que acompanha o título de formação.

Or. en

Alteração 557
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O estágio profissional remunerado tem 
de ser efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de uma pessoa que ofereça 
garantias suficientes em termos de 
capacidade para ministrar formação 
prática, e após a conclusão dos estudos 
referidos no n.º 1. A realização do estágio 
remunerado deve ser comprovada por um 
certificado, que acompanha o título de 
formação.

3. O estágio profissional tem de ser 
efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de uma pessoa que ofereça 
garantias suficientes em termos de 
capacidade para ministrar formação 
prática, e após a conclusão dos estudos 
referidos no n.º 1. A realização do estágio 
deve ser comprovada por um certificado, 
que acompanha o título de formação.

Or. en
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Alteração 558
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Diretiva 2005/36/CE
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Texto da Comissão Alteração

3. O estágio profissional remunerado tem 
de ser efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de uma pessoa que ofereça 
garantias suficientes em termos de 
capacidade para ministrar formação 
prática, e após a conclusão dos estudos 
referidos no n.º 1. A realização do estágio 
remunerado deve ser comprovada por um 
certificado, que acompanha o título de 
formação.

3. O estágio profissional referido no n.º 1
tem de ser efetuado num Estado-Membro, 
sob a orientação de uma pessoa que ofereça 
garantias suficientes em termos de 
capacidade para ministrar formação 
prática. A realização desse estágio deve ser 
comprovada por um certificado, que 
acompanha o título de formação.

Or. fr


